
 

Calculator / werkvoorbereider (MBO/HBO - 40u) 

 

Je werkt in een informele omgeving waar je trots bent op wat je samen met je collega’s 

bereikt. Teamwork en inzet van expertise zijn hierbij de sleutel en heeft geleid tot een 

bedrijf wat zijn naam in de markt een stevige plaats heeft gegeven. Jouw nieuwe 

werkgever heeft veel verschillende disciplines zoals: hei- en staalconstructiewerk, 

betonbouw, kust-, oever- en baggerwerk. Dit betekent dat je van veel onderdelen kennis 

opdoet en werkzaam bent binnen een breed vakgebied. Maar het betekent ook 

doorgroeimogelijkheden en het waarmaken van jouw ambities. 

Functieomschrijving 

Binnen deze functie analyseer je projecten, bepaal je het ontwerp en de kostprijs, in 

combinatie met de gebruikte technieken en werkwijze binnen het bedrijf. Je stelt 

berekeningen op en detailleert constructieonderdelen in Autocad.  

Na gunning van het project ga je samen met het team aan de slag met de 

werkvoorbereiding van het project. Je stelt het uitvoeringsontwerp en een planning met 

de daarbij behorende werkplannen op en ondersteunt de uitvoerder in de uitvoering. Je 

kunt hierbij altijd terugvallen op je collega's van de ontwerp-afdeling. Daarnaast lever je 

een continue actieve bijdrage aan de optimalisatie van de werkprocessen binnen ons 

bedrijf. Hiervoor heb je direct contact met opdrachtgevers en werk je nauw samen met 

je collega's. 

Taken die tot jouw functie behoren zijn: 

• Kostprijs bepaling 

• Opstellen berekeningen en constructieonderdelen  

• Opstellen uitvoeringsontwerp  

• Opstellen planning en werkplannen 

• Ondersteunen van de uitvoering  

• Optimalisatie van werkprocessen  

Gevraagde kennis en kunde: 

• Je hebt je opleiding civiele techniek afgerond (MBO of HBO) 

• Bij voorkeur een aantal jaren relevante werkervaring  

• Affiniteit met /interesse in funderingstechniek en geotechniek 

• Je kunt werken met Autocad   

Wat biedt onze opdrachtgever: 

• Goed marktconform salaris; 

• 40 vakantiedagen en 8% vakantiegeld; 

• Een auto van de zaak; 

• Een functie voor 40 uur per week;        

• Vrijdagmiddag- en vakantieborrels en een actieve PV die regelmatig 

activiteiten en een jaarlijks personeelsfeest organiseert. 



 

Hebben wij je nieuwsgierig gemaakt? Neem dan voor meer info contact op met Maud 

Suijkerbuijk via 085-0607635 

 


