
GEVRAAGD: 
Calculator (fulltime)

voor Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. 

Wat ga je doen?

Als calculator bekleed je een belangrijke functie binnen een professioneel familiebedrijf. Jouw begrotingen bepalen 

voor een groot deel het succes van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de kostprijs van 

nieuwbouw, verbouw, renovaties en meer- minderwerk en het in kaart brengen van alle risico’s, kansen en 

bijzonderheden. Hierbij werk je nauw samen met hoofd calculatie, commercieel manager en de projectleiders. 

Hoofdtaken:

•	 Het calculeren en het opstellen van een begroting;

•	 Je vervult een adviserende rol bij diverse overlegvormen zowel intern als extern en bent verantwoordelijk voor een 

correcte en volledige informatievoorziening van diverse partijen.;

•	 Het leveren van een bijdrage aan de EMVI-plannen;

•	 Je ondersteunt de opdrachtgever; 

•	 Het continu uitvoeren, bewaken en controleren van het calculatieproces inclusief alle wijzigingen en het tijdig

leveren van de kostprijs;

•	 Het vergelijken van offertes en het beoordelen van de prijsopgaven, rekening houdend met factoren zoals kwaliteit 

en levertijd;

•	 Het opstellen van een werkbegroting en inkoopoverzicht;

•	 Begroting voorleggen aan hoofd calculatie en/of directie voor verdere afhandeling (onderhandeling en inkoop); 

•	 Je stelt diverse documenten op waaronder de kostenraming/begroting, de aanbiedingsbrief en de 

aannemersovereenkomst.

www.haafkes.nl

Wij vragen:

•	 Opleiding HTS-Bouwkunde of soortgelijk;

•	 Kennis van calculatietechnieken;

•	 Minimaal 5 – 10  jaar ervaring als calculator;

•	 Actuele kennis rondom Bouwbesluit;

•	 Gestructureerd en planmatig kunnen werken;

•	 Kunnen werken in teamverband;

•	 Uitstekende communicatieve vaardigheden;

•	 In staat om verbanden te leggen en samen te werken;

•	 Bij voorkeur ervaring met BIM/Revit;

•	 Een proactieve houding.

Haafkes onderscheidt zich al 90 jaar en wordt gekenmerkt door een collegiale werksfeer en een informele 

bedrijfscultuur. Voor enthousiaste kandidaten is dit dé mogelijkheid om deel uit te maken van een 

professioneel familiebedrijf, waar aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Herkent u zich in 

bovenstaand	profiel,	reageer	dan	snel	en	stuur	je	cv	en	een	korte	motivatie	naar s.kerkhof@haafkes.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst!

Wij bieden:


