
 

 

 

 

 

 

Word jij onze nieuwe calculator? 
 

 

Ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Je wordt onderdeel van ons calculatieteam, bestaande uit twee collega calculatoren en 

ons hoofd calculatie en inkoop. Je werkt veelal zelfstandig, maar het komt ook voor dat 

je in bouwteams en bij Design en Build projecten in teamverband samenwerkt met een 

collega-calculator of met de planvoorbereider/projectleider. 

 

Hoe ziet de functie eruit? 

Je verzorgt offerte aanvragen naar onderaannemers en leveranciers en stelt ramingen 

en begrotingen op, vanaf het schetsontwerp tot en met de werkbegroting. Ook verzorg 

je de offertespiegels en geef je op basis daarvan advies. Hierbij weet je jouw kennis over 

te brengen op het uitvoeringsteam. Je denkt proactief mee met alle betrokken partijen 

en adviseert intern over de kansen en risico’s binnen het project.  

 

Over jou  

Jouw hart gaat sneller kloppen van cijfers. Je hebt kennis van kengetallen en kan de 

verkregen informatie op de juiste manier analyseren. Aan de hand van jouw analyse 

maak je een weloverwogen keuze, welke je duidelijk kan toelichten aan anderen. Je gaat 

nauwkeurig te werk waarbij je jouw werkzaamheden goed weet te organiseren. Gaat iets 

niet zoals gepland of komt er iets tussendoor? Geen probleem, jij haalt feilloos naar 

boven wat prioriteiten zijn en houd je hoofd koel.  

 

Over ons 

Wij richten ons 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. 

 

Ontwikkelen en bouwen dat kunnen meerdere bedrijven. Maar de manier waarop wij het 

doen maakt ons succesvol. Als familiebedrijf bouwen wij al 75 jaar vol enthousiasme aan 

uitdagende projecten. En hier zijn wij trots op. Eenmaal binnen zul je merken dat 

werkplezier, commitment en trots zijn op wat we samen met elkaar doen, een 

verbindende factor is.   

 

Word jij hier enthousiast van? 

Dan horen we graag meer over jou! Stuur ons een mail met de link naar jouw LinkedIn 

profiel (of je cv) en laat ons weten waarom jij denkt een goede match te zijn. Dit kan via 

werkenbij@vannorel.nl We lezen bijvoorbeeld graag meer over wie je bent, wat je 

talenten zijn, aan welke mooie projecten je hebt gewerkt en waarom jij denkt dat wij 

een goede match zijn met elkaar. Heb je nog vragen? Johan Bomhof beantwoord deze 

graag. Je kan hem bereiken via 0578 615 311 of werkenbij@vannorel.nl. 

 


