
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.

Calculator
In deze uitdagende functie werk je aan zowel woningbouw- als utiliteitsprojecten. Je stelt begrotingen op en kijkt mee op ramingsniveau. 
Ben jij een junior of heb je al meer ervaring als calculator? Lees dan verder!

Bouwbedrijf van Grunsven ontwikkelt en realiseert vanuit eigen portefeuille, werkt 60% in bouwteams met vaste professionele opdrachtgevers en houdt 
gevoel bij de markt door in te schrijven op aanbestedingen.

Waar ben je verantwoordelijk voor?
• Aanvragen offertes;
• Berekenen van de kostprijs van het project;
• Opstellen van werk- en inschrijfbegrotingen ;
• Beoordelen en vergelijken van offertes;
• Uittrekken materialen en hoeveelheden;
• Opstellen van kansen- en risicoanalyses en als nodig of gevraagd het opstellen van slimme bezuinigingsvoorstellen.

Functie-eisen
• Een afgeronde mbo of hbo-opleiding bouwkunde of gelijkwaardige werkervaring;
• Minimaal 2 jaar ervaring als calculator binnen een bouwbedrijf (of ontwikkelende bouwer), maar starters zijn ook welkom;
• Je bent bekend met softwareprogramma’s als IBIS-TRAD, Bluebeam, Microsoft office en 12Build;
• Je bent bekend met of wilt je verdiepen in de basis van BIM (elementen) begrotingen;
• Kennis van bouwmethodieken en -materialen en van wet- en regelgeving.

Wie ben jij?
• Je ziet in elk werk een uitdaging en wilt er altijd het beste uithalen;
• Je werkt nauwkeurig en bewaakt de planning;
• Een teamplayer met een sociaal karakter, maar je bent ook gewend om zelfstandig te werken;
• Je werkt resultaatgericht;
• Initiatiefrijk en vindingrijk: jij bedenkt oplossingen en komt met ideeën voor een succesvol resultaat van de projecten;
• Stressbestendig en werken onder tijdsdruk zie je als een uitdaging.

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;
• Opleiding tot Kostendeskundige bij bewezen geschiktheid;
• Training en cursussen;
• Veel afwisselende projecten en daarmee afwisselende calculaties van groot en klein.

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/calculator/

‘dat kan’. 


