
 
 

 

 

 

 

 

Vacature Calculator 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven (junior) Calculator  met werkervaring binnen de 
grond-, weg- en waterbouw. 
 
Wat ga je doen? 
 
Binnen deze dynamische functie ben je verantwoordelijk voor het gehele calculatieproces, van aankondiging tot 
aanbieding.  

Je onderhoudt het klantcontact en verzorgt marktconforme kostprijsberekeningen. Jij weet informatie en kennis te 
vertalen naar een gedegen aanbieding. Onderdeel van je werk is het analyseren van contracteisen, hierin ben jij de 
kostendeskundige en voer je overleggen met zowel extern partijen als interne collega’s. 
Een kritische kijk op contractdocumenten en inschatten waar de kansen en risico’s liggen zijn jouw sterke kanten. Jij 
hebt zin om aan een uitdaging te beginnen waar je veel vrijheid krijgt en genoeg ruimte om te groeien. Jij bent 
iemand die commercieel en kostenbewust aan de slag gaat. Door jouw zorgvuldigheid, creativiteit en proactieve 
werkhouding ben je een goede aanvulling voor het team. Je bent goed in analytisch en zelfstandig werken. Verder 
beschik je over: 

 HBO opleiding met bij voorkeur 5 jaar relevante werkervaring, maar schroom niet om te solliciteren als je 
minder ervaring hebt; 

 Ervaring in of affiniteit met de grond, weg, en waterbouw; 
 Kennis van contractvormen RAW/UAV-GC; 
 Ervaring met calculatie software; 

Wat kunnen wij bieden 

Wij bieden je de kans om bij een regionale aannemer deel uit te maken van een daadkrachtig team waar enthousiaste, 

ambitieuze en gedreven mensen werken. Door onze informele werksfeer is het prettig samenwerken. Wij bieden jou 

marktconforme arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid je in de toekomst te blijven ontwikkelen door het delen van 

kennis en het volgen van opleidingen. Wij vinden dat wij het goed voor elkaar hebben bij Haarsma Infra & Milieu BV. 

Met onze eigen materieeldienst, survey-team, betrokken collega’s en natuurlijk niet te vergeten onze mooie regionale 

projecten zijn wij erg tevreden en kunnen wij op een erg prettige manier ons werk doen.  

Interesse? 

Ben jij die gedreven (junior) Calculator en wil jij bij ons aan de slag?  

Mail je sollicitatie met CV naar info@haarsmagroep.nl of bel tijdens kantoor uren voor aanvullende informatie met 

dhr. T.Haarsma (0515-579100)  
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