
DAG, CALCULATOR (SENIOR),
INTERESSE IN EEN
DUBBELFUNCTIE?

 
De Reimert Groep wil dan graag

kennismaken met jou! 
 

Heb jij de nodige ervaring
opgedaan als calculator in de

GWW/infra en vind je het leuk om
daarnaast je kennis over te dragen

aan je junior collega’s op het
bedrijfsbureau? Dan ben je voor

ons de ideale persoon! 
 

Dubbel leuk is ook dat je zowel in
Almere als in Lelystad een paar
dagen per week aan het werk

gaat. 
 

CALCULATOR 

De Reimert Groep
Dat werkt!

www.reimertgroep.nl

Neem contact op met: 

Ingrid Doeswijk

06 - 25 39 77 06

Of mail je CV en motivatie naar

idoeswijk@reimert-almere.nl 

Ben jij onze (senior)
calculator?



Ben jij onze nieuwe calculator?

Solliciteer dan nu! 

De Reimert Groep
Dat werkt!

www.reimertgroep.nl

Wie ben jij?

Jij bent die enthousiaste, zelfverzekerde calculator die het

geweldig vindt om junior collega’s te helpen het vak nog beter

onder de knie te krijgen? Je hebt al enige jaren ervaring als

calculator in de GWW/infra. Op twee verschillende locaties werken

lijkt je helemaal top! 

 

Wat ga je doen?

Voor Reimert en De Wilde ga jij aan de hand van het bestek en de

tekeningen bepalen wat en wie je nodig hebt om de kostprijs van de

projecten te bepalen. Je zoekt uit wat voor materialen er nodig zijn

en hoeveel. Je berekent hoeveel personeel er nodig is en in welke

functies. Je bepaald samen met de vestigingsdirecteur de

commerciële prijs. Na werving van de opdracht onderhandelt met

leveranciers van materialen en onderaannemers, om een zo goed

mogelijke prijs te bedingen. Daarnaast deel je jouw kennis met je

junior collega’s.

 

Waar beschik je over?

·Minimaal MBO-opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw of

infrastructuur

·Ervaring als calculator in de GWW/infra 

·Rijbewijs B

 

Wat bieden wij jou?

·Zelfstandige dubbelfunctie in een gezellig 

familiebedrijf met korte lijnen; 

·Voldoende doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden;

·Passend salaris conform de cao Bouw & Infra;

·Afwisselend, verantwoordelijk en deskundig werk.

 


