
Ga jij altijd berekenend te werk? Wil jij eraan bijdragen dat onze 
projecten een succes worden? En ben je op zoek naar een mooie 
nieuwe baan bij een gezond en gezellig bouwbedrijf? Als je drie  
vinkjes kunt zetten, moet je verder lezen. Wegens de uitbreiding van 
ons calculatieteam zijn we namelijk op zoek naar een nieuwe 
calculator!

Calculator
40 uur per week

Over de functie
Als calculator ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig calculeren van 
onze projecten. Je maakt begrotingen voor de verkoop- en inkoopafde-
ling. Je vraagt prijsopgaven op bij leveranciers. Je begroot de meer- en 
minderwerkzaamheden en signaleert afwijkingen ten opzichte van de 
offerte.

Wat ga je doen?
Je legt als calculator de fundering van een project. Dat kan de bouw van 
een woonhuis of hotel zijn, maar net zo goed de renovatie van een groot 
winkelcentrum. Het kan gebeuren dat je aan meerdere projecten (met 
natuurlijk allemaal de hoogste prioriteit) werkt, maar daar blijf jij rustig 
onder!

Wat hebben we je te bieden?
We zijn van nature best bescheiden, maar we kunnen zonder gewetens-
bezwaren zeggen dat werken bij ons leuk is! Een aantal pluspunten:

• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Bouw 
& Infra-cao (UTA-medewerkers);

• een leuke, afwisselende en zelfstandige functie binnen een jonge en 
dynamische werkomgeving met korte lijnen;

• veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid;
• je krijgt een basisplek binnen een ervaren, professioneel team;

Heb je interesse?
Mooi! Wil je direct solliciteren? Dan kan dit door je cv en motivatie te 
sturen naar sollicitatie@banbouw.nl. Mocht je vragen hebben over deze 
vacature, dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met onze HR-
medewerkster Tessa Mom via 040-2831905.

Je hebt
• hbo-werkniveau
• bij voorkeur ervaring met Bluebeam 

BanBouw, geboren in 1926, is een 
familiebedrijf in het schilderachtige 
Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot 
Vincent van Gogh creëren wij ook 
waardevaste kunstwerken, al gebruiken 
we daar wat zwaarder gereedschap 
voor. Bij BanBouw werken tachtig 
mensen. Samen bouwen, ontwikkelen, 
onderhouden en creëren we.

Je bent
• nauwkeurig
• proactief
• gedreven

Je kunt
• in teamverband prima functioneren
• goed communiceren
• onder tijdsdruk goed presteren

Jouw talenten

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


