
Wie zijn wij?

BESIX Infra Nederland is dé kennisgedreven aannemer voor wegenbouw op de Nederlandse markt, actief

in wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusanering en de aanleg van publieke ruimtes. Wij bieden een fullservice

ondersteuning voor infraprojecten van advies en ontwerp tot en met de aanleg en/of het onderhoud. 

Wij zijn sterk in de disciplines voorbereiding, grondwerk, riolering, bestrating, funderingen en asfaltbeton waarbij we 

altijd de omgeving centraal zetten. Wij zijn sterk in RAW en UAV-GC trajecten én hebben ruime ervaring met het werken

in bouwteams.

Naast ons hoofdkantoor in Herten beschikken wij over een eigen asfaltcentrale in Roermond. Hierdoor zijn we niet

afhankelijk van derden en kunnen we als adviseur optreden bij asfaltvraagstukken.

Wij zijn onderdeel van BESIX Infra dat behoort tot de top 3-spelers op de Belgische infrastructuurmarkt, voor zowel

publieke als private opdrachtgevers.

In Herten en Roermond zijn 60 personen werkzaam, de sfeer is informeel en de lijnen zijn kort.  

Op dit moment zijn wij op zoek naar een Calculator.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

- verantwoordelijk is voor het gehele proces van aanbestedingen en offertes;

- hiervoor reële kostprijzen opstelt;

- onderdeel is van het tenderteam;

- de kansen en risico’s van het project in kaart brengt;

- zorgt voor de inschrijvingsdocumenten en het tijdig indienen van deze documenten; 

- offertes beoordeelt en vergelijkt voor materialen en uitbestede werkzaamheden.

Kortom: we zijn op zoek naar iemand die blij wordt van cijfers en analyses, gedetailleerd kan werken, nauwkeurig is en 

kwaliteit levert. 

Deskundigheid en accuraatheid zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Opleiding: MBO+/HBO werk- en denkniveau.

Ervaring: je werkt reeds als calculator, bij voorkeur in de civiele techniek.

Heb je deze ervaring nog niet, maar herken je jezelf toch in het profiel, nodigen wij je ook uit te reageren. Een interne 

opleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat bieden wij?

- Een vaste baan; 

- een prettige werkplek in een informeel bedrijf;

- salariëring volgens de CAO voor de Bouw en Infra;

- deelname aan opleidingen en cursussen, zowel intern als extern.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Chantal Opbroek 0475 777800

Of solliciteer per mail: hr.infra.nl@besix.com

Wij zijn op zoek naar  een Calculator m/v
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