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Calculator/werkvoorbereider sloopwerken
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Functie omschrijving

Branche

In deze veelzijdige en praktische functie ben je (mede) verantwoordelijk voor de
calculaties en werkvoorbereiding. Je ondersteunt de projectleider bij de bepaling
van de optimale uitvoering van aangevraagde projecten en calculeert deze. Je bent
verantwoordelijk voor calculatie en werkvoorbereiding van (circulaire)
sloopprojecten. Hierbij kun je denken aan calculeren en het maken van werk- en
V&G-plannen. Vele facetten van het sloopvak komen in deze functie aan de orde,
van calculatie, aanneming tot nacalculatie. Bij ons is duurzaamheid een belangrijke
kernwaarde, je zult daarom ook veelvuldig met circulaire sloopprojecten bezig zijn.
Hierbij kun je denken aan het inventariseren van herbruikbare materialen, het
zoeken van partners/afnemers voor deze materialen en het opstellen van circulaire
evaluaties.
Kortom: wij zijn op zoek naar een collega die van aanpakken en duurzaamheid
houdt. Uiteraard bieden wij je de mogelijkheid om door te groeien binnen een
internationale en groeiende organisatie.

– infra en recycling

Locatie
Omgeving Zwolle

Werkuren
40 uur

Datum Plaatsing
23 juni 2020
Reageer op deze functie

Werkzaamheden
De ontvangen aanvragen via mail, telefoon en post verwerken en deze in
samenwerking met de projectleider doornemen.
Het maken van calculaties om deze vervolgens samen met het
management door te nemen om zo tot een aanbieding te komen.
Het maken van offertes en deze communiceren met de potentiële
opdrachtgever, verder tijdens het calculatieproces contact houden met de
klant.
De verantwoordelijkheid nemen voor het voorbereiden van de
sloopwerkzaamheden. Denk hierbij aan het coördineren van
asbestinventarisaties, het doen van een sloopmelding en startmelding.
Het samenstellen van een werkmap waarin alle gegevens zijn verzameld
voor het optimaal aansturen van het project.
Het opstellen van kwaliteits- en VGM Plannen.
In overleg met de uitvoering komen tot afzet van voor ontstane grondstoffen
en eventuele onder aanneming, waarbij ook de tijdige afroep tot een van de
taken behoord.
Accuraat reageren op afwijkingen in deze bewaking, om zo tot optimalisatie
van de projecten te komen.
In overleg met de uitvoering meer- en minderwerk indienen en afrekenen.

Een calculator/werkvoorbereider sloopwerken…
heeft mbo of hbo werk- en denkniveau met relevante werkervaring;
heeft minimaal twee jaar ervaring in sloopwerken;
heeft een proactieve werkhouding en is besluitvaardig;
is stressbestendig;
is daadkrachtig en resultaatgericht;
is punctieel en gestructureerd;
is een teamspeler;
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heeft goede communicatieve vaardigheden;
heeft kennis van Metacom;
heeft affiniteit en/of ervaring met circulariteit.
Het gaat om een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen
initiatief. Je kunt rekenen op een prettige, informele en dynamische werksfeer, een
marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij
Onze opdrachtgever is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra
en recycling en zijn al bijna 70 jaar bezig met het zoeken naar toegevoegde waarde
door logische verbindingen en échte oplossingen, en onderneemt oprecht en
authentiek. Hun kracht ligt in het vermogen zich aan te passen aan een
veranderende wereld, zonder de oorspronkelijke bedoeling uit het oog te verliezen.
Ze kijken, met hun boerenverstand, anders naar hetzelfde. Met inspirerende en
innovatieve oplossingen maken ze verschil in de toekomst, met een hart voor mens
en milieu. Gedreven door ambitie zijn ze inmiddels vanuit vijftien vestigingen actief
in binnen- en buitenland.
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