Van Norel Bouwgroep is een familiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen, uitvoeren,
beheren en onderhouden van bouwprojecten op het gebied van wonen, zorg, werken,
recreëren en industrie. Van grootschalige utiliteit en projecten met een multifunctioneel
karakter tot de particuliere klant voor nieuwbouw, verbouw, restauratie of onderhoud.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van: Senior Calculator /
Kostendeskundige
Onze afdeling calculatie bestaat uit drie calculatoren die aangestuurd worden door ons
hoofd calculatie en inkoop. Als senior calculator / kostendeskundige binnen Van Norel
Bouwgroep werk je veelal zelfstandig aan projecten, maar het komt ook voor dat je in
een aantal projecten samenwerkt met een collega-calculator of in teamverband in
bouwteams en Design en Build projecten met een planvoorbereider of projectleider.
Je behandelt aanvragen van onderaannemers en leveranciers en stelt ramingen en
begrotingen vanaf schetsontwerp t/m werkbegroting op. Je verzorgt offerte spiegels en
geeft op basis daarvan advies. Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de
bouwsystematiek (in overleg met het uitvoeringsteam) tijdens bouwteamprojecten en
weet jouw kennis over te brengen op het uitvoeringsteam.
Je denkt proactief mee met alle betrokken partijen en adviseert het hoofd calculatie en
de directie ten aanzien van kansen en risico’s binnen het project en je hebt een
commerciële instelling.
Daarnaast voldoe je aan de volgende punten:
 HBO werk/denkniveau
 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 Kennis van Ibistrad, Bleubeam en Solibri is een pré
 Je hebt een goed organiserend vermogen en bent nauwkeurig
 Je hebt ervaring met MS Office (m.n. Word, Excel)
 Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 Je bent creatief en stressbestendig en flexibel
 Je bent een teamplayer
 Je hebt kennis van kengetallen en bent sterk analytisch
Wij bieden een afwisselende baan in een prettige werkomgeving met persoonlijke
aandacht. De beloning is marktconform met goede secundaire voorwaarden.
Herken jij je in bovenstaande, dan willen we graag met je kennismaken. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Johan Bomhof op 0578-615311. Stuur uiterlijk
28 mei 2021 een e-mail met je motivatiebrief en cv naar j.bomhof@vannorel.nl.

