Calculator / Kostendeskundige - Breda
ZÜBLIN Nederland
Pozemní stavby | Breda | Job-ID: req26345

Omdat een sterk team innovatieve bouwoplossingen mogelijk maakt, nu en in de toekomst.
Als één sterk bouwtechnologieconcern realiseren we projecten met een uitgesproken innovatief karakter. We bundelen onze krachten
en delen onze expertise. Mensen, bouwmaterialen en machines brengen we op de juiste plaats en op het juiste moment samen, zo
slagen we erin de meest uiteenlopende complexe bouwprojecten tot een goed einde te brengen: kwaliteit op tijd en tegen de juiste prijs.
Een gebouw staat immers niet van de ene dag op de andere: het is het resultaat van teamwork. Kom ons team versterken!
Úkoly
De projecten zijn divers, maar allen groot en complex. Zo bouwen wij momenteel aan één van de grootste binnenstedelijke projecten in
West-Europa: Oosterdokseiland Amsterdam (ODE). Een bijzonder project met een omvang van meer dan 100.000 m2 aan kantoor- en
woonruimte. Maar ook projecten als “De Rotterdam” en diverse grote outlet centra mogen wij tot onze referenties benoemen
In jouw functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig opmaken van kostprijsberekeningen, het uitrekenen van hoeveelheden en
het beoordelen van offertes van onderaannemers. Daarbij houd je rekening met alle technische, financiële, wettelijke en
veiligheidstechnische voorwaarden. Daarnaast verricht
je taken als:
Beoordeling en analyse van aanbestedingsdocumenten
Verzamelen en documenteren van actuele prijsgegevens
Advisering richting management / directie ten aanzien van (financiële) haalbaarheid
Risicoanalyses met betrekking tot contractuele voorwaarden
Samenwerking en interactie binnen het team om tot de beste begrotingen te komen.
Požadavky
Om goed tot je recht te komen in deze functie vragen wij het volgende van jou:
Afgeronde opleiding MBO of HBO Bouwkunde
Bij voorkeur minimaal 3 jaar calculatie ervaring in (grote) utiliteitsprojecten
Geïnteresseerd in het werken met BIM
Goede vaardigheden in Excel en ervaring met calculatiesoftware (bv. RIB iTWO of Ibis Trad)
Co nabízíme
Uitdaging… Bijzondere, grote en complexe bouwprojecten, dat is waar ZÜBLIN in excelleert en dat vraagt de nodige knowhow. Wij
investeren in jouw toekomst en het volgen van een opleiding behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je profiteren van de
aanwezige (specialistische) kennis binnen het team, Central Services (Antwerpen) of Zentrale Technik (Stuttgart); waar dagelijks 900
ingenieurs actief zijn om projecten technisch uit te werken. Wij bieden een marktconform salarispakket aangevuld met de aantrekkelijke
voorwaarden volgens de CAO Bouw & Infra. Daarnaast krijg je een leaseauto, laptop en telefoon. Prettige collega’s, (internationale)

carrièremogelijkheden, een mooie kantooromgeving in Breda met goede koffie!
Váš kontakt
Robert van Rossum, Lage Mosten 61- 63, NK BREDA 4822 , Tel. + 31 (0) 6 283 768 17, www.zueblin.nl

