
   

Een veelzijdig en enthousiast familiebedrijf met jarenlange kennis en ervaring in de beton- en waterbouw. Dat 
zijn wij. Trots op wat we kunnen, maar tegelijkertijd ook nuchter en bescheiden. We hechten veel waarde aan 
vakmanschap, duurzaamheid, werkplezier en een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. 
Op de grens van land en water gaan we de uitdaging aan om mee te bouwen aan een betere wereld voor de 
huidige samenleving en onze toekomstige generaties. 

 H o o f d  C a l c u l a t i e
H a r l i n g e n ,  f u l l t i m e

WIE BEN JIJ?
Jij bent een enthousiaste collega die de lat hoog legt met betrekking tot 
de kwaliteit van je werkzaamheden en de efficiency van processen. Je 
bent duidelijk in je communicatie en maakt heldere afspraken. Mensen 
omschrijven jou vaak als een assertief, daadkrachtig en open persoon. 
Werken doe je het liefst in een omgeving waar humor en werkplezier 
binnen het team hoog in het vaandel staat en waar meebouwen aan het 
bedrijf ook het ontwikkelen van jezelf betekent. 

WAT NEEM JE MEE?
Er staat een civieltechnische HBO opleiding op jouw CV of een door 
ervaring verkregen werkniveau. Je bent al enige jaren werkzaam 
in de beton- en waterbouw. Je beschikt over kennis van Design & 
Construct en Systems Engineering in een soortgelijke functie. Je 
hebt een vrolijke persoonlijkheid en ondanks dat je een zelfstandige 
functie uitvoert ben je een echte teamplayer. Daarnaast herken jij je 
volledig in de eerdere omschrijving van wie je bent als persoon. 

WAT GA JE DOEN?
In de functie van Hoofd Calculatie ben je binnen ons bedrijf verantwoor-
delijk voor de calculatie afdeling. Je zorgt voor een juiste administra-
tieve verwerking en analyse van binnenkomende offerteaanvragen, en 
je bent degene die toezicht houdt op nieuwe publicaties die verschijnen 
op Tenderned / de aanbestedingskalender. Binnen het bedrijf presen-
teer je maandelijks de stand van zaken aan het MT voor wat betreft de 
aangenomen werken en aanbestedingen die op de planning staan. 

Vanuit je functie stuur jij jouw calculatie collega’s aan en ben je degene 
die de calculatie- en tenderteams vaststelt en inplant.  
Je vormt  tevens de schakel tussen jouw afdeling en de uitvoerings-
teams. Zo zorg je voor een correcte en duidelijke overdracht van 
aangenomen werken naar de projectteams. 

Een greep uit je verdere werkzaamheden zijn: 
>> Bepalen optimalisatie(s) t.b.v. ontwerpkeuzes;
>> Bepalen beste keuze plan van aanpak / EMVI-plan; 
>> Bepalen kansen en risico dossiers t.b.v. aanbesteding; 
>> Met de Directie bepalen van inschrijvingen t.b.v. aanbestedingen; 
>> Opstellen van complexe kostprijsbegrotingen;
>> Verantwoordelijk voor volledigheid van inschrijving. 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Een veelzijdige en zelfstandige functie voor 40 uur per week waarin 
je verantwoordelijk bent voor onze calculatieafdeling en bijbeho-
rende werkzaamheden. Er is dan ook zeker ruimte aanwezig voor 
(zelf)ontwikkeling. We bieden een goed salaris en arbeidsvoor-
waarden, waaronder een laptop en telefoon, en pensioensopbouw 
conform onze CAO Bouw & Infra. Naast leuke enthousiaste collega’s 
en een informele werkomgeving krijg je een vaste aanstelling bij 
gebleken geschiktheid.

SPREEKT JOU DIT AAN?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Henk Nanninga, te bereiken via 0517-430542. Solliciteren kan door 
een korte motivatie en je CV te mailen naar: personeelszaken@de-
boerendegroot.nl. We proberen binnen 10 werkdagen te laten weten 
of je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

www.deboerendegroot.nl


