
Wij willen de beste partner zijn die u zich kunt wensen voor de ontwikkeling, bouw, renovatie of het onderhoud van uw project. Dat is nogal een 
ambitie en daar zetten wij ons dan ook dag in dag uit voor in. Om dit te bereiken veranderen we een complex traject in een helder proces. En zoeken 
we bij iedere opdracht naar inventieve oplossingen om nog slimmer, beter of sneller te werken. Partnerschap betekent wat ons betreft open com-
municeren. Met heldere budgetten en begrotingen. Met wederzijdse inspiratie. Samen een doel verwezenlijken geeft energie. Wij streven naar een 
optimale � ow en doen er alles aan om die tijdens de samenwerking in stand te houden.

De afdeling calculatie van Boele & van Eesteren bestaat uit 10 collega’s, ieder met zijn eigen expertise. Qua rekenmethodieken is onze afdeling zeer 
breed georiënteerd. Wij gebruiken traditionele calculatieprogramma’s als TRAD en Excel maar ook VICO. Daarbij maakt de afdeling gebruikt van 
digitale modellen welke ondersteund worden door onze eigen BIM-afdeling. Met elkaar is de afdeling verantwoordelijk voor alle calculaties van de 
verschillende ontwerp-fases van diverse projecten, variërend van woningbouw conform het PlusWonen-concept tot aan specialistische projecten 
als de nieuwbouw van het onderwijs- en cultuurcomplex Amare in Den Haag.

SENIOR CALCULATOR UTILITAIRE WONINGBOUW

Bij Boele & van Eesteren (een van de bouwondernemingen van VolkerWessels) zijn we op zoek naar een senior calculator voor onze afdeling utili-
taire woningbouwprojecten. Op onze afdeling berekenen we onder andere complexe projecten die toonaangevend zijn voor het gezicht van een 
stad. Projecten als de hoogbouw appartementen-torens Sonate te Den Haag of de mixed-use hoogbouwtorens van Wonderwoods in Utrecht.

Wat ga je doen?
Als senior calculator vertaal je de klantvraag naar een reële kostprijs. Samen in een bouw- / tenderteam ga je er voor om uiteindelijk te komen tot 
een ontwerp met de optimale verhouding tussen kosten kwaliteit. Je bent steeds meer de constructeur bouwfysicus en adviseur in een. Jouw ken-
nis en kunde van het bouwproces is daarbij enorm belangrijk.

Vanaf de schetsontwerp-fase tot de uitvoerings-fase ben jij met jouw team verantwoordelijk voor de ramingen en begroting. Je analyseert de be-
schikbare projectinformatie en bepaalt welke aanvullende informatie gewenst is. In overleg met de projectmanager en met het projectteam maak 
je voor ieder project vooraf afspraken: gaan we met bouwpartners aan de slag? Welke leveranciers gaan we aanvragen? Wat vindt het bedrijfsbu-
reau van de uitvoerbaarheid? En welke alternatieve richtingen kunnen we bekijken? Dit zijn de vragen die je jezelf doorlopend in je werk stelt. Dit 
doe je uiteraard niet alleen, je kunt te allen tijde terugvallen op collega’s met veel ervaring.

Wat verwachten we van jou?
• Ervaring: calculatie is een ervaringsvak, daarom hechten wij meer waarde aan relevante werkervaring dan aan het al dan niet hebben van  
 een bouwkundig hbo-diploma,
• Nieuwsgierigheid: het vak van calculator is doorlopend in ontwikkeling, denk aan de invloed van BIM en 3D-modellen, maar ook nieuwe  
 bouwproducten en bouwprocessen,
• Communicatief vermogen: de tijd dat een calculator alleen maar aan het rekenen was, ligt ver achter ons. Je bent als calculator niet alleen  
 een technisch vraagbaak binnen het bouwteam maar je overlegt ook regelmatig met onze projectmanagers en leveranciers,
• Bouwtechnische kennis: met name gericht op complexere nieuwbouw.

Wat bieden wij jou?

Een baan bij Boele & van Eesteren komt met een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden:
• Een leaseauto met een tankpas voor heel Europa,
• Een prima passend marktconform salaris,
• Een goed pensioen,
• Doorlopende ontwikkeling in je functie dankzij het volgen van opleidingen zowel binnen onze eigen VolkerWessels Academy als 
 daarbuiten,
• Een professioneel team van collega’s,
• De mogelijkheid om � exibel of parttime te werken.

Solliciteren?
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.boele.nl/over-ons/werken-bij/sollitatieformulier/sollicitatieformulier/p/job/5255


