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Calculator Bouw
Functieomschrijving
Als calculator doe je net hetzelfde als de projectleider, maar dan vóór het project gerealiseerd wordt. Je moet vooraf
kunnen inschatten hoe het gebouwd zal worden, hoeveel materiaal/materieel daarvoor nodig zal zijn en hoe lang
eraan gewerkt zal worden. Je wil elk project bijleren en zo elke keer nieuwe uitdagingen overwinnen. Een geweldige
uitdaging voor elke analytische geest met een baksteen in de maag. Of voor een projectleider die uitkijkt naar
vastere uren (en leuke collega’s…).
Onze afdeling calculatie benadert elke offerte als een uniek project. De combinatie van eigen technische knowhow
en een gedegen klantenkennis leidt tot het beste voorstel op maat.

Aanbod
Wij bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een aantrekkelijke en snelgroeiende omgeving binnen
de Bouwindustrie. Je komt terecht in een standvastig bedrijf met een succesvol team, waar je een mooie carrière
kan uitbouwen. Dit alles in een aangename werksfeer, waar open communicatie centraal staat.
Onze activiteiten gaan zeer breed, dus je zal steeds wel een project naar je gading vinden:
•
•
•
•
•
•

Gebouwen sleutel-op-de-deur
Industriële bouwwerken bij bedrijven als BASF, Pfizer, Nike, Coca Cola, Atlas Copco,…
Infrastructuurwerken
Binnenafwerking
Beton- en metselwerken
…

Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket dat overeenkomt met jouw ervaring, profiel en vaardigheden.
Bijkomend worden tal van extralegale voordelen aangeboden zoals groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, bedrijfswagen, ...

Contract
•
•
•

Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds
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Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent zeer gedreven en werkt graag in teamverband
Je bent communicatief sterk, assertief en toont luisterbereidheid
Je bent sterk in organiseren en plannen
Je hecht veel belang aan kwalitatieve werken en volgt de richtlijnen op voor een veilige werkomgeving
Je genoot een bouwkundige opleiding (Industrieel Ingenieur Bouw)
Je bent in het bezit van een VCA attest – veiligheid voor leidinggevende.
Je hebt een ruime ervaring in een gelijkaardige functie.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en woont bij voorkeur regio Antwerpen

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het bouwdossier analyseren (architectendossier, plannen, bestek, aanbesteding, ...)
Metingen op de werf uitvoeren (afmetingen, oppervlakten, volumes, locatie, ...)
De gedetailleerde lijst, per post, van de uitvoering van het project opstellen
De hoeveelheid materialen en het aantal werkuren voor het project inschatten
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren
De eenheidskost van elke uitvoeringsfase berekenen en de prijsraming voor de globale uitvoering van het
project opmaken
Domein: Bouw
Het dossier voor de projectuitvoering (technische processen, methodes, plannen, ...) voorbereiden
De kostprijs van een werf berekenen, de uitgaven controleren en de prijzen actualiseren
Het contact tussen klant en technische dienst verzekeren (klantenservice, advies)

Vereiste studies
•
•

Master industriële wetenschappen en technologie: bouwkunde
Gelijkwaardig door ervaring

Talenkennis
•
•
•

Nederlands (zeer goed)
Frans (goed)
Engels (goed)

Werkervaring
Minstens 5 jaar ervaring

Rijbewijzen/attesten
•
•

Rijbewijs B
VCA – VOL (certificaat veiligheid voor leidinggevenden)

