FUNCTIE-EISEN:

Op zoek naar een uitdaging als

Calculator / Werkvoorbereider
Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Wij zijn op zoek naar iemand die deze kans
met beide handen vast wil pakken en graag
wil leren. Ben jij iemand die het overzicht kan
bewaren en jouw commerciële skills inzet als
jij met de opdrachtgever of leveranciers aan
tafel zit? Herken jij jezelf in de volgende
zaken:

Als je denkt aan een professioneel, vooruitstrevend, maar gezellig bedrijf, dan zijn

•

wij een goed voorbeeld! Wij zijn een jarenlange succesvolle MKB-organisatie.
Wij zijn een waterbouwbedrijf dat is gespecialiseerd in baggerwerkzaamheden en het
creëren van beschermende maatregelen tegen water. De medewerkers en het
materieel zijn divers inzetbaar. Zij onderscheiden zich op projecten waar grond-,
weg- en watertechniek met elkaar gecombineerd moeten worden. Voorbeelden
hier van zijn baggerwerkzaamheden in binnen en buitenland, steenbestortingen,
remmingswerken, steigers, damwanden en beschoeiingen, kaderwerken enzovoorts.

•
•
•
•
•

AANBOD:

Lange dienstverbanden kenmerken de prettige werksfeer op kantoor en daarbuiten. Je
krijgt hier zoveel vrijheid als je wilt en aankan. Daarnaast is er een platte
organisatiestructuur en staat de deur van de directie altijd open. Talent is van grote
waarde voor onze organisatie. Wil jij je ontwikkelen, dan kan dit aan de hand van een
eigen persoonlijk ontwikkelingsplan waarbij gemonitord wordt dat jij het beste uit jezelf
haalt. Wil jij een uitdagende functie bij een gezellig, ambitieus en kwalitatief
hoogstaand familiebedrijf, reageer dan direct!

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Als calculator/werkvoorbereider leg jij een belangrijke basis voor
uit te voeren projecten. Naarmate jij meer ervaring opdoet zal jouw
verantwoording groeien. Oftewel, jij creëert je eigen succes!
Voorbeelden van taken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheren van calculatiedocumenten
Verzorgen van inschrijvingsvereisten
Werklocaties bezoeken
Onderzoeken van alternatieven
Inventarisatie van raakvlakken, risico’s en kansen
Beheren van het proces rondom offertes (leveranciers en
onderaannemers)
Calculeren van de kostprijs
Verzorgen en controleren van inschrijvingen en offertes
Analyseren van contracteisen (UAV-GC)
Zowel interne als externe contacten onderhouden
met belanghebbenden
Gereedmaken van de projectdossiers
(Laten) verzorgen van de nacalculaties

Minimaal een afgeronde
MBO/HBO studie(civiele)
techniek
Leergierig
Ambitieus
Commercieel
Uitstekende communicatie in
woord en geschrift (Duits en
Engels is een pré)
In het bezit van rijbewijs B

Ga jij voor ons aan de slag, dan mag je
het volgende verwachten
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uitstekend salaris
Dit betreft een vaste
aanstelling
Goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
Doorgroeimogelijkheden zowel
in de breedte als de hoogte
van de organisatie
Mogelijkheden om mee te
profiteren van de waardegroei
van het bedrijf
Mogelijkheid om je d.m.v.
cursussen en/of opleidingen te
ontwikkelen
Werken aan uitdagende
projecten binnen een leuk team
Een auto van de zaak

LOCATIE:
Het is werkgebied is met name noord- en
midden Nederland.
Standplaats in overleg.

REAGEREN:
Wij zien je reactie graag tegemoet:
info@ippeldredging.nl t.a.v. dhr. Johan
Dijkstra.

