Heb jij al werkervaring in de wegenbouw en kijk je uit naar een
volgende stap in je carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De nv De Dender is opgericht in 1973 en is steeds een firma met een familiaal karakter gebleven waar
veel belang gehecht wordt aan een menselijke werksfeer en de mogelijkheid tot persoonlijke
ontwikkeling. We leiden onze mensen intern op met de bedoeling een lange samenwerking tot stand
te brengen. We houden van een no-nonsense aanpak met oog voor het essentiële en vinden passie
voor de job uitermate belangrijk.
We focussen op omgevingsprojecten waarin naast de eigenlijke wegen- en rioleringswerken,
verschillende vakgebieden zoals burgerlijke bouwkunde, funderingstechnieken, metaal- en
houtconstructies samenkomen. We streven naar een hoge kwaliteit van de uitgevoerde werken met
respect van de vooropgestelde planning en naar een correcte samenwerking tussen alle partijen
betrokken bij het bouwproces. Onze firma heeft verschillende erkenningen tot klasse 6 en is vooral actief
in de Brusselse regio, Brabant en Oost-Vlaanderen.

Calculator/werkvoorbereider/aankoper
wegen- en rioleringswerken
Taken: Als calculator/werkvoorbereider/aankoper ben je verantwoordelijk voor het opstellen
van de offertes en de aankoop van de benodigde producten voor de door jou binnengehaalde
projecten en de voorbereiding van deze projecten:
▪

Je maakt prijscalculaties voor openbare werken en privéwerken op basis van het
aanbestedingsdossier (plannen, meetstaat, bestek) en volgt deze zorgvuldig op;

▪

Je staat in voor de aankoop van de grondstoffen, materialen en onderaannemingen voor de
door jou binnengehaalde projecten;

▪

Na de gunning van het dossier zorg je mee voor het opstellen van uitvoeringsmethodes,
plan van aanpak en de globale planning in samenspraak met de werfleider;

▪

Je denkt na over optimalisaties die een gunstig effect hebben op de werkorganisatie en
implementeert deze in samenwerking met je operationele collega's;

▪

Je rapporteert rechtsreeks aan de zaakvoerders met wie je dagelijks overlegt.

Profiel:
▪

Je bent industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde van opleiding of bent
gelijkwaardig door ervaring;

▪

Je bent sterk cijfermatig, je hebt oog voor detail, je bent stipt en zeer bekwaam in de
analyse van je dossiers en kan zelfstandig werken;

▪

Je hebt voeling met de job en beschikt ook over een gezonde dosis praktische kennis;

▪

Je bent flexibel, hebt verantwoordelijkheidszin en een passie voor de bouw;

▪

Je bent vlot Nederlandstalig en hebt goede kennis van het Frans;

▪

Je kan vlot werken met de Office-toepassingen, kennis van Autocad is een pluspunt;

▪

Je hebt een attest van VCA-leidinggevende of bent bereid dit te behalen;

Aanbod:
▪

De mogelijkheid om te werken in een familiaal bedrijf met een aangename en informele
sfeer en korte hiërarchische lijnen;

▪

Een afwisselende job in een boeiende omgeving met gedreven collega's die je de nodige
ondersteuning bieden – geen 2 dagen zijn hetzelfde;

▪

Een job waarin je zelf initiatief kan nemen en verder kan doorgroeien tot rechterhand van
de zaakvoerders;

▪

De mogelijkheid om zowel intern bijkomend opgeleid te worden als om externe opleidingen
te volgen;

▪

Een voltijds contract van onbepaalde duur. Wij streven steeds naar een lange
samenwerking.

Wil je ons gedreven team vervoegen? Mail dan naar jobs@dedender.be of bel
naar Kurt (0476 59 12 15) voor meer informatie.

