
Waar staat de Van Grunsven Groep voor
Gedreven, professioneel, flexibel en betrouwbaar: kenmerken van de Van Grunsven Groep. Een bouw- en ontwikkelingsonderneming met vestigingen in Erp en 
Nijmegen, met al meer dan 50 jaar ervaring.

Een veelzijdige bouwer die op alle vraagstukken van opdrachtgevers het antwoord wil geven: ‘dat kan.’
 
Veelzijdig bouwen
In de loop der jaren is er een rijke ervaring ontstaan in het realiseren van alle soorten bouwwerken van uiteenlopende omvang en complexiteit, met
daarbij altijd als doelstelling: het realiseren van een kwaliteitsproject. Want Van Grunsven onderscheidt zich graag door doorlopend aandacht te vragen voor 
kwaliteit en kwaliteitsverbetering.

Zowel regionaal als landelijk zijn onze beide vestigingen actief op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, herontwikkeling en het in eigen beheer 
ontwikkelen van locaties. Dit kan woningen betreffen, maar ook kantoren, supermarkten of retail- en zorgvraagstukken.

‘dat kan’ bij van Grunsven.

Allround Kostendeskundige 
Als Kostendeskundige ben je in staat om van grof naar fijn een bouwproject te doorgronden. Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de kostprijs van het 
bouwproject, wat door de toenemende complexiteit van bouwopgaven steeds uitdagender wordt. Je bent in staat de klantvraag te volgen, te denken in slimme 
en technische oplossingen om tot een complete en betrouwbare kostprijs te komen die aansluit bij de klant- en of ontwikkelvraag.

Waar ben je verantwoordelijk voor?
• Opstellen van integrale ramingen en kostprijsbegrotingen voor realisatie van projecten;
• Toetsing van de haalbaarheid van de klantvraag, evenals het toetsen van de technische maakbaarheid van het project;
• Zorgen voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het up-to-date vakgerelateerde documentatiebestand van kengetallen, prijzen en tarieven,   
 ervaringsgegevens, normen, technische documentatie en relevante wet- en regelgeving;
• Verantwoording afleggen aan het hoger management binnen de organisatie.

Functie-eisen
• Een afgeronde hbo-opleiding bouwkunde of gelijkwaardig (of een afgeronde mbo-opleiding bouwkunde met aanvullende en relevante vervolgopleidin- 
 gen/trainingen en/of cursussen);
• Minimaal 3 jaar ervaring als Kostendeskundige binnen een bouwbedrijf (of ontwikkelende bouwer);
• Ervaring met grondgebonden woningbouw is een pré;
• Ervaring met het begeleiden van tenders/prijsvragen en bouwteamwerken is een pré;
• Ervaring met installatie(kost)prijzen is een pré;
• Je bent kundig in softwareprogramma’s als IBIS-TRAD, Bluebeam, Asta Powerproject, Digitable en 12Build;
• Beschikt over ruime kennis en ervaring met NL-SfB ramingen;
• Je bent bekend met de basis van BIM (elementen) begrotingen en bereid om dit naar een hoger niveau te tillen.

Wie ben jij?
• Je bent toe aan je volgende stap in je carrière als Allround Kostendeskundige;
• Je hebt een innovatief, flexibel karakter en je denkt graag organisatorisch mee;
• Je denkt in mogelijkheden en ziet kansen.
• Je kunt denken van grof naar fijn en werkt gestructureerd. Je hebt een uitstekend inzicht in bouwmethodieken en uitvoeringmethode. Daarnaast denk je  
 graag mee, communiceer je duidelijk en transparant en ben je in staat een klantvraag te doorgronden en te beantwoorden;
• Je maakt nauwkeurige, complete en betrouwbare kostprijsramingen en -begrotingen;
• Je kunt de kennisbank en database gestructureerd verbeteren en standaardiseren;
• Je ziet uitdaging in het onderhouden en uitbreiden van het bestaande netwerk van project gerelateerde onderaannemers;

Wat krijg je daarvoor terug?
• Een goed salaris conform CAO Bouw & Infra, afhankelijk van je leeftijd, kennis en ervaring;
• Je komt te werken bij een familiair bouwbedrijf werkzaam in de projectontwikkeling en realisatie;
• Een informele en prettige werksfeer met korte lijnen.
 
Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie. Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.grunsvengroep.nl/vacature/allround-kostendeskundige/

‘dat kan’. 


