Insituform is gespecialiseerd in de sleufloze renovatie van riool-, afval-, drinkwater en industriële
leidingstelsels. Als dochter van de internationale Aegion multinational neemt Insituform op de
Nederlandse markt een vooraanstaande plaats in.
Voor ons team, dat gevormd wordt door een hechte groep enthousiaste en ervaren professionals, die
deskundigheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben, zoeken wij op korte
termijn een :

Calculator
Als calculator voer je zelfstandig calculaties uit, die dienen te resulteren in het behalen van een
optimale winstgevendheid en klanttevredenheid. Tevens geef je richting aan het uit te voeren
(operationele) beleid.
Taken en verantwoordelijkheden:










Calculeert, begeleidt en ondersteunt tijdens de uitvoering van design en construct (D en C) en
engineer en construct (E en C) contracten, aangevuld voorwaardes UAV 2012 (RAW bestek)
en UAV-GC (D en C en E en C) contracten.
Beoordeelt het prijsniveau van de aanbestedingen.
Controleert de aanbesteding- en BVP dossiers.
Voert eindbespreking met de algemeen directeur met betrekking tot de risico's,
opportuniteiten, en marktstudie.
Stelt zelfstandig de integrale kostprijsbegrotingen en ramingen van aanbestedingen op
Beoordeelt zelfstandig aanbestedingsdocumenten ten aanzien van technische, wettelijke,
veiligheid technische en financiële voorwaarden.
Werkt proactief en integraal samen met interne en externe betrokkenen.
Stelt risico- en kansenanalyses en voert optimalisaties door, op zowel technisch, financieel als
contractueel gebied.

Opleiding:






MBO/HBO-niveau GWW of Civiele-technieken, eventueel aangevuld met vakgerichte
trainingen/cursussen.
Kennis en ervaring van RAW-systematiek.
Kennis en ervaring van D en C, E en C en BVP contracten.
Kennis van UAV-GC.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Werkervaring:






Ervaring met design en construct (D en C) en engineer en construct (E en C) contracten,
aangevulde voorwaardes UAV 2012 (RAW bestek) en UAV-GC (D en C en E en C)
contracten.
Aantoonbaar werkervaring verkregen als calculator/werkvoorbereider.
Ervaring met het opstellen en toelichten van divers maand rapportages.
Planmatig, analytisch en systematisch kunnen werken en in staat verbanden te leggen.
Ervaring met riooltechnieken is een pré..

Competenties:
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
Uitstekende leidinggevende kwaliteiten.
Oplossingsgericht kunnen handelen.
Helikopter view.
Pragmatisch en hands-on.
Hebben wij jouw belangstelling voor deze vaste fulltime functie gewekt? Reageer dan via onze
website www.insituform.nl/Werken-bij-ons of e-mail solliciteren-insituform-nl@aegion.com, zodat wij
jou een sollicitatieformulier kunnen sturen.

