VACATURE:

VACATURE WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR- VAN KAATHOVEN GROND- EN SLOOPWERKEN B.V.

Werkvoorbereider/calculator GWW (40 UUR)
Over van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V. is een toegewijd familiebedrijf, gespecialiseerd in
grond- en sloopwerken binnen de bouw en civiele branche.
Binnen van Kaathoven werken wij met een team van jong en oud. Op dit moment is er ruimte voor
uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou om ons team te komen versterken als
ervaren werkvoorbereider/calculator in de grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Wat houdt de functie in?
Het takenpakket van de calculator/werkvoorbereider ziet er onder andere als volgt uit:
•Voorbereiden van kleine en grote gww projecten;
•Calculatie van projecten bouw- en woonrijp maken, etc.;
•Overleg met projectleiding;
•Overleg met betrokkenen bij het project;
•Kostenramingen maken;
•Offertes vergelijken en beheren;
•Jij vindt het leuk om te schakelen met partijen op verschillende niveau's binnen de organisatie;
•Overige taken binnen de organisatie oppakken, mogelijkheden om je functie uit te breiden.

Functie-eisen:
We zijn op zoek naar iemand die beschikt over:
▪ HBO opleiding civiele techniek of een MBO (4) opleiding aangevuld door relevante
cursussen;
▪ minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van GWW-werkzaamheden;
▪ Sterke communicatieve vaardigheden;
▪ Innovatief en creatief;
▪ Kennis van bodemsanering is een pré, geen must!
Verder is het belangrijk dat je gemotiveerd en proactief bent. Ook dien je snel te kunnen
handelen en stressbestendig zijn, maar tegelijkertijd ook accuraat kunnen werken.

Aanbod:
Het betreft een fulltime functie van 40 uur per week. Hiervoor bieden wij een goed salaris
met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Verder bieden wij jou een uitdagende functie
binnen een hecht en ervaren team! Ook bestaan er mogelijkheden voor vakgerichte
opleidingen waarbij je jezelf nog meer kunt ontwikkelen binnen deze sector. Mocht jij uiteindelijk de persoon zijn die wij zoeken, dan wordt er een vaste aanstelling aangeboden.

Solliciteren naar deze functie?
Enthousiast geworden? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief, voorzien van CV, naar ons via:
info@vankaathoven.nl
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