Vlassak Aannemingsmaatschappij heeft voor haar locatie in Budel een vacature voor een

Assistent Calculator
Voor 40 uur per week M/V
In deze functie word je begeleid door een ervaren Calculator. Samen zijn jullie
verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van kostenramingen en calculaties voor
woning- en utiliteitsbouw, verbouwingen en renovaties. Je ontwikkelt vanuit de
bouwkosten veel inzicht in het totale bouwproces omdat jij als calculator vanaf de
planvorming tot de nacalculatie bij projecten betrokken bent.
Wat ga je doen als Assistent Calculator?
• Aanvragen, inventariseren en vergelijken van offertes;
• Digitaal uitrekenen van benodigde hoeveelheden voor begrotingen;
• Op termijn opstellen van kostenramingen en inschrijfbegrotingen;
• Kostprijzen berekenen van meerwerken en opties;
• Maken van verkooptekeningen inclusief mogelijke opties en alternatieven.
Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt recent een MBO opleiding afgerond in een bouwkundige richting;
• Je hebt kennis van Autocad;
• Je kunt jezelf zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in de Nederlandse
taal.
Werken bij Vlassak Aannemingsmaatschappij?
• Een informele bedrijfscultuur waar betrokkenheid en collegialiteit erg belangrijk is;
• Een baan waarin je door middel van opleiding en leren ‘on the job’ jezelf verder
kunt ontwikkelen en waar jouw werkzaamheden er echt toe doen;
• Vrijheid en verantwoordelijkheid in en voor je werk;
• Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en inschaling in de Bouw en Infra cao.
Wie zijn wij?
Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V. is een professioneel bouwbedrijf met als
hoofdactiviteit seriematige woningbouw. Overige activiteiten zijn renovatie, groot
onderhoud en utiliteitswerken. Vlassak beschikt over een eigen Timmer- en Betonbedrijf,
een Technische Groothandel in bouw gerelateerde producten en een Isolatiebedrijf. Bij
Vlassak zijn momenteel 165 medewerkers werkzaam.
Solliciteren op de functie van Assistent Calculator
Heb je interesse in deze functie, dan kun je jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV
sturen aan vacature@vlassak.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer John
Janssen (Calculator) via het telefoonnummer 0495-491229.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je ook een kijkje nemen op www.vlassak.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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