
Functie : Werkvoorbereider / calculator

Geeft leiding aan : -

Rapporteert aan : Operationeel directeur

Persoonlijke eigenschappen : Hij of zij beschikt over goede sociale eigenschappen, beschikt over goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Hij of zij is prettig in de omgang, heeft kennis van zaken en is gedreven.
Hij of zij is flexibel, heeft overzicht, kan coördineren en plannen.
Hij of zij is kordaat en denkt in oplossingen, niet in problemen.
Hij of zij is accuraat en werkt systematisch
Hij of zij heeft kennis van, interesse in en gevoel voor calculeren/begroten

Benodigde kennis : Bouwkunde, tenminste niveau MBO+
Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Kennis van Ibis-trad is een pré
Kennis van AFAS projectadministratie is een pré

Taken

• Het uittrekken van hoeveelheden.
• Het opstellen van de calculatie.
• Het opstellen van offertes en technische omschrijvingen.
• Het aanvragen van offertes, zowel voor de calculatiefase als de werkvoorbereidingsfase.
• Het maken van offertevergelijken.
• Het inkopen van materialen en onderaannemers.
• Het in overleg vaststellen van werkmethodieken.
• Het in overleg opstellen van de (detail)planning.
• Het controleren, afstemmen en uitwerken van het tekenwerk.
• Het voeren van correspondentie met de betrokken partijen.
• Het opstellen van meerwerken en de eindafrekening.
• Het opstellen van het V&G-plan en het bijhouden van het V&G-dossier.
• Het opbouwen van het projectdossier.

Verantwoordelijkheden

• Zorg dragen voor een correcte en efficiënte calculatie en/of voorbereiding van meerdere, telkens te
bepalen, bouwprojecten.

• Het tijdig inkopen van materialen en onderaannemers binnen de aangegeven budgetten.
• Meerwerken signaleren, vastleggen en afprijzen.
• Het voldoen aan de gestelde wensen ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit.
• Het voldoen aan de voorschriften ten aanzien van veiligheid, milieu alsmede de wettelijke voorschriften.
• Correcte overdracht van calculatie naar werkvoorbereiding (indien van toepassing).
• Correcte overdracht van werkvoorbereiding naar uitvoering.


