VACATURE
BOUWKUNDIG CALCULATOR

Heb jij ruime ervaring als bouwkundig calculator? Du Prie bouw & ontwikkeling b.v.
zoekt voor deze functie een enthousiaste kandidaat met relevante ervaring. Wij bieden je een baan met zicht op een vast dienstverband met een marktconform salaris.
Je komt terecht in een hecht team met wisselende projecten binnen de utiliteitsbouw, gezondheidszorg, restauratie en nieuwbouw. Je krijgt de mogelijkheid om je te
ontwikkelen en te groeien d.m.v. ons uitgebreide opleidingsplan.

Wat ga jij doen?
Je calculeert voor meerdere projecten in de bouw binnen verschillende contractvormen. Je kunt zelfstandig
calculaties en ramingen opstellen met alle werkzaamheden die hierbij horen tot en met de overdracht in
de startvergadering. Kennis van Ibis-trad en 12build is een pré. De functie is fulltime (40 uur per week).
Wat verwachten wij?
Je hebt noemenswaardige relevante werkervaring in de functie bouwkundig calculator, een bouwkundige
opleiding (HTS) en/of werk- en denkniveau en bent woonachtig binnen Zuid-Holland, Noord-Holland of
Utrecht. Je bent leergierig en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je bent toegankelijk en weet hoe
je ons bedrijf goed kunt vertegenwoordigen. Je kunt goed samenwerken met je collega’s, houdt van een
lolletje maar weet ook wanneer er hard gewerkt moet worden.
Wat mag jij van ons verwachten?
Wij zijn een zeer collegiaal en gedreven familiebedrijf. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij bieden je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door middel van ons opleidingsplan. Wij bieden een baan
met zicht op een vast dienstverband, een marktconform salaris, een pensioenregeling, goede arbeidsvoorwaarden, een goede werksfeer en afwisselend werk. Bij Du Prie is er ook tijd voor ontspanning. De feesten,
barbecues en andere bijzondere gelegenheden staan garant voor gezellige momenten met je collega’s.
Werken bij du Prie betekent onderdeel worden van een familie.
Wie zijn wij?
Du Prie bouw & ontwikkeling b.v. is actief op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, nieuwbouw,
renovatie en restauratie in de Randstad. Ons bedrijf is ISO-9001 en VCA** gecertificeerd. Tevens zijn wij
gecertificeerd als restauratiebedrijf en lid van de Stichting Vakgroep Restauratie. Kijk voor meer informatie
op www.duprie.nl.
Wie ben jij?
Herken jij jezelf hierin? Dan willen wij jou heel graag leren kennen. Wij ontvangen graag je sollicitatie via
info@duprie.nl t.a.v. de heer ir. M. du Prie o.v.v. sollicitatie bouwkundig calculator.
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