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VACATURE:

WERKVOORBEREIDER /
CALCULATOR WEGENBOUW M/V

Plum infra bv

Functieomschrijving:

Plum infra bv is al jarenlang een professionele partij in de Euregio op het
gebied van grond,-, weg- en waterbouw. Het team van Plum infra bestaat uit 40 gedreven vakmensen, die
elk project – hoe groot of klein ook -  
tot een perfect einde brengen.  Daarbij verzorgen we alle voorkomende
werkzaamheden, compleet van ontwerp tot uitvoering.

•

Plum infra werkt voor zakelijke opdrachtgevers (gemeentes, onderwijsinstellingen, zorgcentra, woningstichtingen, beleggers) als voor
particuliere opdrachtgevers.
Door onze korte lijnen en snelle service voert Plum infra alle werkzaamheden uit met een hoge mate van
efficiency.
Plum infra is lid van brancheorganisatie Bouwend Nederland en is VCA**
en ISO 9001 gecertificeerd.
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Functie-eisen:
Om voor deze functie in aanmerking te komen dien je te voldoen aan
de volgende eisen:
•
•
•
•
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Het voorbereiden van aanbestedingsprocedures, coördineren en
afwikkelen hiervan;
Het maken van calculaties aan de hand van het bestek, tekeningen
en andere gegevens en het vastleggen van risico’s;
Het maken van  een planning en werkbegroting voor diverse projecten;
Het ondersteunen van de projectleiding en uitvoering op technisch,
administratief en organisatorisch gebied;
Het aanvragen van gegevens en deze aanleveren en verwerken in
opdracht van de projectleiding en uitvoering;
Het aanleveren van de gevraagde gegevens t.b.v. wet- en regelgeving op het gebied van KAM en veiligheid;
Het deelnemen aan bouwvergaderingen en de eventuele verslaglegging hiervan;
Het inkopen van materieel voor de diverse projecten.

•
•
•
•

Een afgeronde opleiding HTS civiele techniek of HTS werk –en
denkniveau;
Minimaal 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de wegenbouw;
In staat om pro-actief enkele stappen vooruit te denken;
Ervaring met calculatieprogramma’s, Bakker & Spees is een vereiste;
Ervaring met middelgrote tot grote projecten;
Dynamische persoon met een positieve en energieke uitstraling;
Commercieel en financieel besef;
Teamplayer.

Sollicitatie:

Heeft u interesse in deze functie stuur dan uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar maudamkreutz@pluminfra.nl

