Calculator
Functie
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven professional , die als zelfstandig calculator de
regie & verantwoordelijkheid gaat nemen in de calculatie van uiteenlopende projecten.
In deze uitdagende, veelzijdige functie heb jij de volledige regie, dus zorg je met je collega’s voor
een goed gestroomlijnd project, voor het realiseren van begrotingen en calculaties voor een
gemotiveerd team dat net als jij megatrots is op het eindresultaat.
Over Vogel
Vogel, gevestigd in Zwijndrecht (NL) en Antwerpen (BE), is al decennia marktleider in
totaalonderhoud van beton en voert innovatieve projecten uit voor opdrachtgevers in de industrie,
bij de overheid en in de woning- en utiliteitsbouw in Nederland en België.
Vogel is onderdeel van Mourik. Werk je bij Mourik, dan werk je niet bij zomaar een bedrijf. Mourik is
één van de grootste familiebedrijven, meer dan 85 jaar oud. Zo’n 2.000 medewerkers maken
samen 475 miljoen euro omzet.
Bij Mourik denken we in mogelijkheden en is er ruimte om te groeien, zo hebben we diverse
ontwikkelprogramma’s voor jou. Samenwerking, ruimte voor ondernemerschap, innovatie en
vertrouwen zijn onze sterke kanten.
Profiel
Je bent sterk in projectcoördinatie en wordt gemotiveerd door uitdagende, uiteenlopende projecten.
Je werkt graag zelfstandig, bent proactief en je verwacht van jezelf en je team een hoge mate van
verantwoordelijkheidsgevoel.
Eerlijke, heldere en respectvolle communicatie richting management, collega’s en/of klanten vind je
belangrijk & vanzelfsprekend.
Je werk is gestructureerd en overzichtelijk en je kunt prima functioneren onder tijdsdruk & bij
strakke deadlines.
●

HBO werk- & denkniveau richting Civiele Techniek of Bouwkunde

●

Werkervaring is een soortgelijke functie is een pré

●

Ervaring met teken-/planningsprogramma’s en vervolgopleidingen op het gebied van
betononderhoud zijn een pré, maar zijn geen must

●

Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Dit bieden wij
●

Ruim salaris dat meegroeit met jouw ontwikkeling

●

Verlofdagen: 25 vakantiedagen en 10 roostervrije dagen

●

Een mooie organisatie met een hoge mate van zelfstandigheid, vrijheid en aandacht voor
persoonlijke groei & ontwikkeling

●

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een collectieve ziektekostenverzekering,
een goede pensioenregeling en een bedrijfsfitnessregeling

●

Auto, smartphone en laptop van de zaak

●

Enthousiaste, gemotiveerde collega’s die in een professionele omgeving zorgen voor een
goede en informele werksfeer met tijd voor ontspanning en humor

Ben jij die hands-on calculator die de uitdaging aan wil gaan om zelfstandig met je team projecten
te realiseren zoals grootschalig onderhoud van viaducten, bruggen, sluizen, tunnels, monumenten,
energiecentrales, zwembaden, galerijflats en industriële bouwwerken? Reageer dan via
onderstaande button.

