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Calculator / Werkvoorbereider
ten behoeve van hoofdleidingen en distributieleidingen (gas, water, en
elektriciteit).

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van de
ondergrondse infrastructuur en voert kabel- en leiding werkzaamheden uit op het
gebied van Gas, Water en Elektra.
Wij zijn voor deze opdrachtgever opzoek naar een Calculator (werkvoorbereider).

Functie omschrijving
• je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de juiste
kostprijsberekeningen aan de hand van bestekken, tekeningen en andere
gegevens;
• je beschikt over kennis van bestekssystematieken en uitvoeringstechnieken;
• het verwerken van inkomende klantvragen inclusief het adviseren van de
klanten;
• het inschrijven van nieuwe aanvragen op het gebied van voornamelijk
hoofdleidingen en distributieleidingen (gas, water, en elektriciteit);
• het ondersteunen van de werkvoorbereiding wanneer nodig;
• je hebt regelmatig contact met de klanten van onze opdrachtgever.
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Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een MBO diploma Civiele Techniek;
je beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
Je hebt ruime ervaring in de ondergrondse infrastructuur;
Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als calculator ;
Je hebt kennis en ervaring als werkvoorbereider;
Je hebt kennis van geldende normen en veiligheidseisen;
je werkt professioneel;
je hebt goede communicatieve vaardigheden zodat duidelijk en correct
overkomt met name naar de klanten van onze opdrachtgever;
• je bent accuraat, enthousiast, proactief, analytisch sterk, cijfermatig
ingesteld en positief kritisch.

Wat biedt onze opdrachtgever?
• Salaris volgens CAO;
• secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Klein Metaal;
• het ontwikkelen van de medewerkers staan hoog in het vaandel bij onze
opdrachtgever;
• een prettige collegiale werksfeer;
• werken in een goed georganiseerd bedrijf.

Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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