Calculator
Voor onze klant, een veelzijdige bouwgroep in Vlaanderen, zijn we op zoek naar een Calculator.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•
•

Je komt terecht binnen een innovatieve bouwgroep met intern veel technische know-how.
Teamspirit, collegialiteit en een open cultuur staan centraal in hun werking.
Je krijgt de kans om je tanden te zetten in grote klasse 8 bouwprojecten en dit in verschillende sectoren.
Je kan rekenen op een interessant verloningspakket verder aangevuld met de nodige extra- legale
voordelen waaronder een firmawagen.

Wat ga je concreet doen ?
Je bent verantwoordelijk voor de prijscalculatie van toekomstige projecten. Deze projecten zijn zeer gevarieerd:
zwembaden, scholen, appartementen, kantoorgebouwen, … Je analyseert plannen en bestekken op hun
technische haalbaarheid en bekijkt mogelijke variante uitvoeringstechnieken met als doel te komen tot een
technisch en commercieel interessante offerte, meer concreet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bestudeert aanbestedingsdossiers in hun administratieve en technische aspecten en op het vlak van
uitvoeringsmogelijkheden en -methodes
Je stelt de prijsvragen op en analyseert de prijsoffertes. Je contacteert hiervoor mogelijke
onderaannemers en leveranciers
Je bent verantwoordelijk voor de correcte opmaak van onze prijsoffertes
Je analyseert nieuwe aanbestedingsdossiers naar financiële en technische haalbaarheid.
Nauwkeurig bereken en controleer je de hoeveelheden.
Je volgt uitvoeringsmethoden op en onderzoekt mogelijke verbeteringen.
Je verzamelt, verwerkt en interpreteert resultaten van de rendementscontrole.
Je onderhoudt de contacten met onze opdrachtgevers, architect, studiebureaus en
leveranciers/onderaannemers.
Je werkt nauw samen met de aankoopdienst en andere interne diensten.
Je speelt een proactieve rol in onze bouwteamprojecten.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma Bachelor of Master Bouw of je bent gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Je gaat uiterst nauwkeurig te werk en bent oplossingsgericht.
Je bent een gedreven persoon die ervan houdt om resultaten te boeken.
Je brengt ideeën aan die getuigen van creatief denken (out-of-the-box).
Je kan omgaan met deadlines.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

