Vacature
Calculator/Bouwkostendeskundige
BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense bouwgroep die actief is in de
woning-, utiliteits- en industriebouw. BVR Groep bestaat uit een vijftal werkmaatschappijen met
vestigingen in Roosendaal en Gorinchem. Het werkgebied van het familiebedrijf omvat de regio’s
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.
Binnen BVR Groep BV is de afdeling Calculatie in het voortraject verantwoordelijk voor alle
kostprijsramingen en kostprijsberekeningen, welke als uitgangspunt dienen ten behoeve van onze
prijsaanbiedingen. Daarnaast is de afdeling ook onderdeel van de projectteams gedurende het
uitvoeringstraject.
De afdeling Calculatie bestaat uit 6 personen. Voor de uitbreiding van de afdeling zijn wij op korte
termijn op zoek naar een ervaren Calculator/Bouwkostendeskundige B&U (1 fte / standplaats
Roosendaal).
Takenpakket
•
Beoordelen van prijsaanvragen;
•
Beoordelen offertes;
•
Contact met onderaannemers en opdrachtgevers (bouwteams);
•
Opstellen van ramingen, offertes en begrotingen;
•
Opstellen van risicoanalyses;
•
Afstemming met de werkmaatschappijen;
•
Beheer van kengetallen;
•
Aanverwante werkzaamheden.
Profiel
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding HBO Bouwkunde;
Minimaal 15 jaar relevante werkervaring;
Ervaring met IBIS-TRAD, 12Build, Navision en MS Office;
Competenties: klantgericht, collegiaal (teamspeler), zelfstandig, flexibel, besluitvaardig,
stressbestendig, gewend om initiatieven te nemen, geen 9 tot 5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
•
Ruimte voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontplooiing;
•
Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de kennis en ervaring;
•
Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
•
Een hecht team van professionele collega’s die op een informele wijze samenwerken.
Sollicitaties
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met Tonny Vromans, Directeur BVR
Groep BV, tel. 0165-631284 / 06-51869079.
Jouw sollicitatie, inclusief CV, mag je richten aan Mike Soenessardien, Manager KAM, Personeel &
Organisatie, tel. 0165-631239 / 06-46226947, msoenessardien@bvrgroep.nl, Postbus 1355, 4700 BJ
te Roosendaal.

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld.

Bouwen om te leven

