Vacature Calculator - Werkvoorbereider
Ben jij de geschikte ervaren calculator/werkvoorbereider voor ons bedrijf en wil jij het
collegiale team van ASR Bouwbedrijf komen versterken dan ben je bij ons aan het juiste
adres.
Je bent pro-actief en vindt het leuk om projecten in te meten, te calculeren en voor te
bereiden. Je werkt in een gemoedelijke sfeer met veel zelfstandigheid en jij bent een
belangrijke schakel binnen ons bedrijf tussen collega’s, opdrachtgevers, uitvoerders en
onderaannemers.
Wij zijn een veelzijdig en innovatief bedrijf dat alle soorten werkzaamheden verricht op
gebied van, Nieuwbouw – verbouw – renovatie en utiliteitsbouw.
Functiebeschrijving
Als calculator ben je verantwoordelijk voor:
- Het opstellen van begrotingen en offertes.
- Inventariseert de benodigde bestekken, ramingen en begrotingen en verzamelt hiervoor de
benodigde gegevens.
- Berekent hoeveelheden aan de hand van een bestek, technische omschrijving en/of
tekeningen.
- Bepaalt en benoemt risicoposten.
- Stelt betrouwbare en correcte calculaties op als input voor de (werk)begroting en offertes.
- Stelt aanbestedingsdocumenten samen.
- Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van één of meerdere projecten.
- Stelt de projectspecificaties, de projectplanning en werkbegroting op voor aanvang van de
uitvoeringsfase.
- Stelt de betalingsschema’s op.
- Sluit leveranciers- en onderaannemerscontracten af.
- Stelt het projectdossier samen en bewaakt het.
- Zorgt voor informatievoorziening aan de financiële administratie.
- Onderhoudt contacten met bestaande en potentiële opdrachtgevers.
- Volgt ontwikkelingen van alle facetten op zijn/ haar vakgebied en houdt het kennisniveau
van de werkmaatschappij op peil, dan wel breidt uit.
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
- Commercieel en markttechnisch inzicht.
- Onderhandelingsbekwaamheid - kennis van spreadsheet-, plannings- en
calculatieprogramma’s.
Functie-eisen
- bouwkundige opleiding niveau MBO – HBO bouwkunde;
- rijbewijs B-E;
- minimaal 4 jaar ervaring als calculator;

Wij bieden
- uitstekend salaris conform bouw cao + extra;
- volledige vergoeding volgens cao;
- na proeftijd vaste aanstelling;
- mogelijkheid tot het volgen van opleidingen;
- mooie projecten;
- team met sociale en gemotiveerde mensen;
- doorgroeien binnen het bedrijf naargelang uw ambities.

Solliciteren
Uw sollicitatie of mogelijke vragen ontvangen wij graag via de e-mail info@asrbouw.nl t.a.v.
Mevr. Erna Baselier.
Op onze website ( www.asrbouw.nl ) krijgt u een goede indruk welke bouwwerkzaamheden
wij dagelijks uitvoeren.
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