Vacature Werkvoorbereider / calculator PER DIRECT
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Hengelo (OV)
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1426957

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een toonaangevende opdrachtgever die actief is in alle disciplines van grond-, weg- en waterbouw zijn wij op
zoek naar een calculator / werkvoorbereider die affiniteit heeft met de GWW branche. Het betreft een familiaire
organisatie met ruim 200 medewerkers, waar stabiliteit en een prettige werkomgeving centraal staan. Zij voeren zowel
hele kleine, als grote toonaangevende projecten uit in de GWW. Zij hebben een volledig eigen machine- en
wagenpark, waardoor ze alle activiteiten tijdens de projecten in eigen beheer kunnen houden. De organisatie bestaat
uit veel ervaren krachten, waar eenieder ook nog volop in ontwikkeling is. Eigen inbreng en innovatief denken zijn
kenmerken binnen deze organisatie. Durf jij deze uitdaging aan te gaan, solliciteer dan nu!
Functieomschrijving
Binnen deze grote aannemer ben jij als calculator/werkvoorbereider verantwoordelijk voor de volgende taken:
Calculatie en werkvoorbereiding van grond-, weg- en waterbouwprojecten, voornamelijk in de infrastructurele
projecten
De zelfstandige voorbereiding en controle van aanbiedingen
Intensieve samenwerking met de projectleiding met betrekking tot de werkvoorbereiding
Intensieve samenwerking met de planning
Het onderhandelen en vergeven van werk aan onderaannemers
Daarnaast worden eventuele uitbreidingstaken van deze functie besproken in het sollicitatietraject.
Functie-eisen
MBO of HBO diploma civiele techniek
Minimaal 3 jaar werkervaring als calculator en/of werkvoorbereider
Voor deze functie moet je een zelfstandige en gemotiveerde werkinstelling hebben
Sterk in teamverband werken
Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal
In het bezit van een rijbewijs B
Aanbod
Uitstekend salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Werken voor een toonaangevende aannemer met volop doorgroei mogelijkheden
Leuk en gezellig team/bedrijfsbureau
Mogelijkheid om vakinhoudelijke en/of persoonlijke cursussen te volgen
Mogelijkheid tot een auto van de zaak

Lars van Schooten
Sr. Adviseur Civiele Techniek
l.vanschooten@eminentgroep.nl
06 - 41 60 77 70
Nu Solliciteren
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