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Calculator / Werkvoorbereider  

Ben jij een gedreven calculator/werkvoorbereider met affiniteit en ervaring met 

GWW-projecten? Wil je vanaf het eerste moment bij een project betrokken zijn en 

blijf je het volgen tot het eind? Werk je graag aan opdrachten die variëren van groot 

tot klein, waarbij de wensen van de klant altijd centraal staan? Dan zijn wij op zoek 

naar jou!  
 

Als calculator/werkvoorbereider GWW ben jij bij Gijben Aannemers- & 

Verhuurbedrijf de ervaren kracht en de kartrekker binnen een gedreven team. Als 

sparringpartner van het hoofd bedrijfsbureau ben jij verantwoordelijk voor het 

volgen van aanbestedingen en het binnenhalen van projecten. 

 

Vanuit jouw ervaring stel jij scherpe, maar realistische calculaties op en denkt mee 

in de voorbereiding en uitvoering van infra-projecten. In een dynamische omgeving 

kun jij goed zelfstandig functioneren en je gaat uitdagingen niet uit de weg. Als 

calculator/werkvoorbereider GWW neem jij actief deel aan tenderoverleggen en 

onderhoud je het contact met de opdrachtgevers.  

 
Wat we van je vragen:  
 
 

• MBO/HBO richting Civiele Techniek;  
 

• Aantoonbare ervaring in een soortgelijke 

functie;  
 

• Kennis van RAW-systematiek en UAV2012;  

• Kennis van KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) is 

een pré; 
 

• Communicatief sterk;   
 

• Commercieel, daadkrachtig, innovatief en 

georganiseerd en stressbestendig. 

 

Wat we je bieden: 

• Marktconform salaris cf. CAO Bouw en Infra 

• Doorgroeimogelijkheden 

• Dynamische en prettige werksfeer 

 

 

 

Gijben Aannemers- & 

Verhuurbedrijf is een 

onderneming die zich bezig 

houdt met grond-, hoveniers- en 

bestratingswerkzaamheden.  

 

Dagelijks voeren we voor onze 

opdrachtgevers werkzaamheden 

uit in de grond-, weg-, water- en 

spoorbouw. We werken met veel 

plezier aan zowel kleinschalige 

en/of lokale projecten als 

grootschalige, complexe 

projecten. 

 

We zijn een betrouwbare 

specialist met oog voor service. 

 

Kom jij ons team versterken?   

 

 

Ben jij enthousiast geworden over deze vacature? 
 

Spreekt jou dit aan of kan je iemand aanraden? Stuur je sollicitatie incl. CV uiterlijk 19 

februari as. naar marco@gijbenaannemersbedrijf.nl. Voor info kun je contact opnemen 

met Marco van Lith,  tel: 06 25 09 32 28. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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