Vacature: Calculator/Aankoper
Bedrijf
DuraConstruct is ontstaan uit het idee dat bouwen anders kan! We geloven sterk in een industriële benadering
van het bouwproces. We zien dit als een future proof bouwproces waarmee we kwalitatieve, duurzame en
betaalbare projecten realiseren. Of het nu gaat om een woning, kantoor of industriegebouw, elk project wordt
door DuraConstruct volgens een efficiënt stramien uitgerold. Op basis van de projectplannen maken we een
doorgedreven werkvoorbereiding aan de hand van een 3D model. Duraconstruct is B2B georiënteerd en heeft
ruime ervaring in het bouwen voor projectontwikkelaars en investeerders.
Functie









Als calculator/aankoper ben je de onmisbare back-up van onze sales en projectvoorbereiding. Je bent
van calculatie tot aan de oplevering betrokken bij onze projecten.
Je bepaalt in overleg met werkvoorbereiding en sales de meest optimale oplossing voor de projecten
in calculatie en stelt hiervoor een correcte offerte op.
Je bent kostenbewust, kent de prijzen en technische randvoorwaarden van de verschillende
bouwmethodes.
Je staat de sales bij in de verkoopsgesprekken
Je bepaalt de kostprijs van de aan jouw toegewezen projecten. Dit doe je aan de hand van ons 3D
model
Voor de projecten in uitvoering ben je verantwoordelijk voor de bestellingen van materialen en
onderaannemers. Dit doe je op basis van de vooropgestelde aankoopbudgetten.
De aankopen gebeuren steeds in nauw overleg met onze projectmanager en directie

Competenties






Je kent je eigen kwaliteiten en durft voor je mening uit te komen.
Je bent een engineer in hart en nieren en haalt voldoening uit het voortdurend zoeken naar de beste
oplossing.
Je bent leergierig en pikt nuttige ideeën op van anderen.
Je hebt een bachelor of master bouwkunde maar ervaring, drive en kennis primeren op een diploma.
Je hebt een eerste ervaring/affiniteit met BIM Modellen en kennis van Revit.



Je hebt ervaring als calculator maar wil net iets meer dan louter éénheidsprijzen invullen in een Excel
sheet.



Je kan zelfstandig werken



Je kan overweg met de courante MS pakketten.

Dit mag je verwachten



Je komt terecht in een jong, dynamisch en solide bedrijf waar je een actieve bijdrage levert aan onze
ambitieuze groeiplannen.
Je ben nooit te oud om te leren, bijkomende scholing/opleidingen worden voorzien.





Marktconform en competitief salaris pakket
Extralegale voordelen.
Flexibele werktijden.

Solliciteren
Herken je jezelf in dit profiel of wens je meer info? Neem dan contact op met
Seppe.verachtert@duraconstruct.be

