De Geus Bouw is een middelgroot bouwbedrijf en al ruim 100 jaar gevestigd in Broek op Langedijk. Al ruim een
eeuw lang realiseert De Geus Bouw een scala aan diverse projecten. In het bouwen van grote
woningbouwprojecten, appartementencomplexen, kantoorgebouwen en bedrijfspanden, scholen, villa’s en
prachtige woningen heeft De Geus Bouw een ruime ervaring. Ook beschikt De Geus Bouw over een
burgerwerkafdeling die verbouwingen en uitbreidingen van woningen realiseert en onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

(Junior) Calculator (m/v) 40 uur per week
Voor de invulling van deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste calculator met enige ervaring
(ca. 5 jaar), ter ondersteuning van onze afdeling calculatie. Naast het zelfstandig uitwerken van calculaties
behoort het verzorgen van aanvullende stukken en documenten voor aanbestedingen of prijsaanbiedingen tot
je werkzaamheden. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze hoofd calculatie.

Globale taakomschrijving:
-

Het aanvragen van onderaannemers en leveranciers in overleg met onze hoofd calculatie
Het maken van offertevergelijken
Het opstellen van rapportages met de kansen- en risico’s ten aanzien van het project
Het zelfstandig maken van calculaties (kostprijsbegrotingen, elementenbegrotingen, kostenramingen,
werkbegrotingen)
Het maken van tekeningen van de inrichting van de bouwplaats
Het maken van planningen (overall-planningen, globale planningen, detailplanningen) welke benodigd
zijn voor de aanbesteding of prijsaanbieding
Het maken en verzorgen van benodigde aanbestedingsstukken
Het doornemen van de calculaties met onze hoofd calculatie
Het maken van offertes ten behoeve van de aanbesteding of prijsaanbieding

Voor de functie van (junior) calculator zijn wij op zoek naar een kandidaat met een:
-

Werk- en denkniveau op HBO niveau
Ca. 5 jaar werkervaring in soortgelijke functie
Kennis en ervaring met calculatieprogramma’s (Kraan)
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Ambitieus, gedreven en een sterke interesse binnen het vakgebied
Stressbestendig en geen ‘9 tot 5’- mentaliteit
Sociaal, collegiaal en met goede samenwerkingsvaardigheden

Wij bieden:
Een interne opleiding en doorgroeimogelijkheden
Een prettige werksfeer in een gezonde onderneming
Afwisselend en verantwoordelijk werk
Goede beloning en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Een actieve personeelsvereniging
Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u richten aan:
De Geus Bouw
T.a.v. de heer R. Weel
Postbus 210
1723 ZL Noord-Scharwoude
Of mailen naar: info@geusbouw.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

