Wij zoeken een hoofd calculatie – bedrijfsbureau.
B.V. Bouwmij Hendriks is een slagvaardige kwaliteitsbouwer in Noord Nederland met een
uitstekende en zeer bekende naam. We zijn thuis in woningbouw, utiliteitsbouw,
verbouw/renovatie en projectontwikkeling. Wij leveren constante kwaliteit en worden daarvoor
geprezen. Kapitaalkrachtig, betrouwbaar, verantwoordelijk en betrokken zijn termen die goed bij
ons passen. We richten ons naast de standaard uitvragen juist ook op moderne contractvormen
als D&B en UAV-GC. Daarnaast komen ook bouwteams veelvuldig voor.
De functie:
Wij zijn op zoek naar een Hoofd Calculatie/Bedrijfsbureau. Als rechterhand van de directeur bent
u mede verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie, waarbij de focus ligt op het verwerven van
projecten. Dit gebeurt door aanbestedingen, eigen ontwikkeling en het in bouwteam
uitwerken/voorbereiden van projecten.
Na het sluiten van de contracten worden de projecten door u overgedragen aan de
projectteams. Tijdens het hele proces van verwerven tot moment van overdracht bent u de
centrale spil.
Daarnaast is het up-to-date houden van onze organisatie in al haar facetten, (denk aan kwaliteit,
veiligheid en ontwikkeling) een van de belangrijke kenmerken van de functie.
U bent gefocust op projectenresultaat, interne en externe samenwerking en klanttevredenheid.
Als Hoofd calculatie - bedrijfsbureau fungeert u als een spil in het web tussen de afdeling
calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering en bent de kartrekker in Design & Build en
bouwteam trajecten. U bent in staat om op verschillende niveaus te acteren; u bent
sparringpartner voor de directie en een klankbord voor de projectmanagers en
werkvoorbereiders. U werkt niet alleen met anderen maar anderen werken ook graag met u.
Door uw aantoonbare ervaring met projectcalculatie/voorbereiding, bent u in staat om een
bijdrage te leveren aan de samenwerking binnen de projectteams.

Minimale functie-eisen:
De belangstelling gaat uit naar een kandidaat met een afgeronde HBO opleiding (of verkregen
door ervaring) in een relevante studierichting (bijv. Bouwkunde). U heeft in uw carrière tot nu
toe inmiddels ruime ervaring opgedaan als projectleider, projectcoördinator of Hoofd
voorbereiding / calculatie, al een vergelijkbare functie bij een grotere (landelijke) speler en mist
hier bijvoorbeeld persoonlijk betrokkenheid, lange termijn visie of gevoel voor mensen. U bent
goed in processen en het aanbrengen van structuur en beschikt over een gezonde dosis
daadkracht en communicatieve eigenschappen.

Wat wij bieden:
Een prettige en collegiale werksfeer. Een werkplek in
een echte no-nonsense familiebedrijf waar van je
gevraagd wordt mee te denken, werkzaamheden
praktisch te realiseren en altijd gestreefd wordt naar
een ruime voldoende. We doen het goed of we doen
het niet!
Uiteraard bieden wij een marktconform salaris en zijn er
mogelijkheden je te ontwikkelen binnen de organisatie.

Heb je belangstelling voor
deze functie?
Stuur jouw motivatie met CV
naar :
vacature@bouwmijhendriks.nl

www.bouwmijhendriks.nl

