Wil jij werken bij een dynamisch bouwbedrijf? Zie jij jezelf bijdragen aan de realisatie
van uitdagende, complexe en uiteenlopende projecten en ben jij een teamplayer met
visie, ervaring en lef? Dan zoeken wij jou!
Regiobouw Haarlemmermeer B.V. is voornamelijk werkzaam is in de regio ‘Groot Amsterdam’ (driehoek
Alkmaar-Den Haag-Utrecht). Sinds 1999 realiseren wij uiteenlopende projecten op het gebied van wonen,
werken en winkelen.
Wij zoeken op kantoor een: (Junior)

Calculator / Kostendeskundige

In deze functie:
Bijt jij je vast in (complexe) bouwprojecten en als expert op het gebied van bouwkosten ben jij verantwoordelijk
voor de totstandkoming van begrotingen en bouwkostenramingen. Je begroot hiervoor zelfstandig één of
meerdere project. Er wordt veel in bouwteams gewerkt waar jij kostenraming in verschillende stadia van het
ontwerp opstelt en heb jij een adviserende rol met betrekking tot (daar waar mogelijk) kostenbesparende
wijzigingen.
Wie ben jij?
Dankzij jouw analytische houding (en ervaring) lever jij complete begrotingen en bouwkostenramingen af. Je
communicatieve kracht, pro-actieve en oplossingsgerichte houding met de nodige dosis lef maken jou een
prettige samenwerkingspartner. Daarnaast heb je een klantgerichte houding en werkt gestructureerd en
overzichtelijk. Jij hebt een HBO Bouwkundige opleiding afgerond en minimaal 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring
als calculator / kostendeskundige met alle facetten binnen de woning- en utiliteitsbouw projecten.
Wij bieden jou:
Een verantwoordelijke baan met uiteenlopende en uitdagende (complexe) bouwprojecten. Werken in een
betrokken bedrijf met enthousiaste collega’s. Een goed salaris met de daarbij horende secundaire
arbeidsvoorwaarden en volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
Enthousiast geworden? En ben jij op zoek naar een nieuwe baan en/of uitdaging? Dan maken wij graag kennis
met je! Mail jouw CV en motivatie naar info@regiobouw.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Rob Nimis, tel. 020 – 210 5690.
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