Vacature Calculator Sloop en Asbest
Na 10 jaar vast dienstverband heeft onze calculator een nieuwe uitdaging gevonden in een andere
branche. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe fulltime teamspeler voor de functie van calculator
met als standplaats Heerde.
Boverhoff.
Boverhoff is een landelijk opererend bedrijf dat behoort tot de top van de Nederlandse
sloopaannemers. Wij zijn sterk in grootschalige en complexe projecten op het gebied van
totaalsloop, transformatiesloop, boor- en zaagwerk, asbest- en bodemsanering, demontage en
circulair hergebruik en infra en GWW.
Vacature omschrijving
Jij wordt verantwoordelijk voor:
Het verwerken en beoordelen van aanvragen en het opstellen van calculaties, begrotingen en
offertes. Dit in samenspraak met je directe collega’s en het bedrijfsbureau.
Om tot een goede calculatie te komen bezoek je de projectlocaties en volg je de technische en
circulaire marktontwikkelingen op de voet.
Daarnaast heb je dagelijks contact met onze opdrachtgevers en leveranciers. Zodra een project
aangenomen is draag je zorg voor een correcte en duidelijke overdracht naar het uitvoeringsteam.
Wat breng jij mee?
•
•
•
•
•

Een afgeronde MBO/HBO opleiding Bouwkunde
Een aantal jaar werkervaring als calculator, bij voorkeur op het gebied van sloop- en
asbestwerkzaamheden
Analytisch denkvermogen, je bent organisatorisch sterk en beschikt over een cijfermatig
inzicht met een zelfstandige houding
Je gaat nauwkeurig, gestructureerd te werk en bent daadkrachtig ingesteld
Een goede beheersing van de Nederlandse taal en bent communicatief onderlegt
Waarom Boverhoff Sloopwerken?

Wij bieden een baan in een dynamische werkomgeving met zeer uiteenlopende en afwisselende
projecten. Dit binnen een bedrijf en branche met meerdere disciplines, specialisaties en circulaire
ontwikkelingen.
Deze baan biedt jou veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheden. Je krijgt volop ruimte voor
ontwikkeling en verdieping in nieuwe vakgebieden en kan daarmee je functie verder verbreden.
De sfeer bij Boverhoff is professioneel en informeel. We zorgen voor een goede interne begeleiding
en bieden je diverse opleidingsmogelijkheden..
Hebben wij jou enthousiast gemaakt en wil je werken bij een dynamisch en groeiend bedrijf?
Neem dan contact op met Elwin Zenderink via 0578-693136 of stuur jouw schriftelijke motivatie
voorzien van een CV t.a.v. Elwin Zenderink via info@boverhoff.nl
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

