
Gezocht enthousiaste calculator/werkvoorbereider! 

 

Ben jij onze spil in het compleet en juist laten starten van onze projecten? Zorg jij voor juiste 

calculaties en complete offertes? Dan zijn we op zoek naar jou!  

 

Wat is je rol binnen CNSTRCT? 

Als calculator/werkvoorbereider binnen CNSTRCT ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van 

complete calculaties. Jij selecteert samen met het team de aan te vragen partners en partijen 

voorziet hen van een juiste aanvraag. Je zorgt voor de juiste archivering van de ontvangen stukken, 

toetst deze op compleetheid en op de geldende wet- en regelgeving. Je bent in staat om in relatie tot  

de opdracht van onze klanten ook proactief na te denken over alternatieve materialen en 

uitvoeringsmethodieken. Daarnaast ben jij ook degene die na een gecontracteerde opdracht de 

voorbereiding oppakt en zorgt voor een volledige set informatie voor je uitvoerende collega’s.  

 
Wie ben je? 

Je bent een aanpakker en gaat een uitdaging niet uit de weg. Kwaliteit leveren is jouw doel, 

samenwerken is daarin het middel. Je past je gemakkelijk aan bij veranderende omstandigheden en 

staat open voor nieuwe ideeën. Je neemt vlot nieuwe vakkennis op, lost problemen op, analyseert 

deze zaken vanuit verschillende perspectieven, durft besluiten te nemen en trekt feiten na. 

 

Samenvattend zoeken we iemand met: 

• een bouwkundige achtergrond op hbo werk- en denkniveau; 

• minstens 3 jaar aantoonbare werkervaring als calculator; 

• goede communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling; 

• een proactieve en gedreven instelling. 

 

Verder is het wenselijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs, een geldig VCA-certificaat en 

woonachtig bent in de driehoek Rotterdam – Utrecht – Eindhoven. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Naast een inspirerende werkplek, gedreven collega’s en uitdagende projecten bij een familiebedrijf 

met Brabantse gezelligheid, kun je rekenen op de volgende zaken als je bij ons komt werken: 

• een marktconform salaris; 

• een leaseauto, laptop en mobiele telefoon; 

• 25 vakantie- en 10 ATV-dagen;  

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen (trainingen, cursussen, enz.) 

 

Heb je vragen over de functie of ons bedrijf dan kun je contact opnemen met Arnold den Haan via 

06-53167437. Je sollicitatie (cv en korte motivatie) kun je richten aan Arnold via adhaan@cnstrct.nl 

 

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

 


