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WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR JOU!

Hou jij van een uitdagende functie met veel afwisseling in het werk? Wil je dicht op de projecten zitten, hoe
groot ze ook zijn en zelfstandig calculaties opstellen? Staat samenwerken voor jou op de eerste plaats? Dan
is de functie als werkvoorbereider/calculator bij Gebra Infra echt wat voor jou!
WAT IS JOUW ROL?
Als werkvoorbereider/calculator ben jij de onmisbare schakel binnen een hecht team. Je werkt direct samen
met de uitvoerder en projectleider om civiele projecten zo goed mogelijk voor te bereiden en uiteindelijk uit te
voeren.
Daarnaast stel je zelfstandig calculaties op. Dit doe je op basis van verschillende aanvragen die variëren van
een geschetste situatie met Programma van Eisen, RAW bestek , een raamovereenkomst of een
bouwteamverband.
Je bent verantwoordelijk voor het werk van begin tot het einde en blijft als werkvoorbereider/ calculator
betrokken bij het project. Tevens zal je als omgevingsmanager op de projecten actief zijn. Je bent zo een
multifunctionele schakel in het werkproces.
Samenwerken, goed communiceren en een stuk gezelligheid zijn daarin belangrijke voorwaarden.
WIE ZIJN WIJ?
We geloven binnen Gebra Infra dat het beste eindresultaat ontstaat door samen te werken, met klanten en
met collega’s, en hierin altijd de eindgebruiker voorop te stellen. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten en
elkaar aanvullen waar dat nodig is, zorgt in onze ogen voor succesvol werken. Samenwerken, klant- en
kostenbewust, sociaal en vitaal en een duurzame leefomgeving staan bij ons voorop. Je krijgt bij ons alle
ruimte om jezelf te ontwikkelen.
WAT VRAGEN WIJ VAN JE?
Het zou mooi zijn als je MBO-HBO werk- en denkniveau meebrengt en/of minimaal 5 jaar relevante
werkervaring, kennis van Metacom is een pré. Wij gaan hierover graag met jou in gesprek om te kijken hoe
we de functie kunnen laten aansluiten op jouw persoonlijke behoeften. We nodigen je daarvoor van harte uit
te solliciteren!

GEÏNTERESSEERD?
Als je meer informatie wilt over deze vacature neem dan contact op met Bert Raben 026 303 1960 of stuur
een e-mail naar info@gebra-infra.nl

