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VACATURE: CALCULATOR / 
KOSTENDESKUNDIGE
Voor  onze  activiteiten  in  de  disciplines  bouw-  en  huisvestingsmanagement 
zoeken  wij  een  calculator/kostendeskundige  die  alle  facetten  op  het  gebied 
van  bouwkunde  beheerst  én  bereid  is  zich  te  bekwamen  in  het  schrijven  van 
bestekken.  Je  hebt  vooral  praktische  ervaring  opgedaan  in  de  bouwsector 
aan  de  adviserende  en/of  uitvoerende  kant  van  zowel  nieuwbouw  als 
onderhoudsprojecten.  Naast  je  technische  bagage  ben  je  een  teamspeler, 
je  helpt  collega’s,  deelt  je  kennis  en  hebt  een  natuurlijke  drang  om  je  kennis 
up-to-date te houden en uit te breiden, alles gericht om het gezamenlijke doel 
voor onze opdrachtgevers te realiseren: Huisvesting van waarde!

WAT GA JE DOEN?
Als  calculator/kostendeskundige  ben  je  betrokken  bij  uiteenlopende  projecten, 

waarvoor je onder andere navolgende werkzaamheden zult verrichten:

• Het opstellen van kostenramingen, calculaties, directiebegrotingen

Het aanvragen en vergelijken van begrotingen en offertes•

Het vervaardigen van bestekken B&U (STABU)•

Het uitwerken/tekenen van bouwkundige oplossingen (details)•

• Het verzorgen van aanvragen voor omgevingsvergunningen

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Je bent een  veelzijdige bouwkundige met affiniteit met bouwkosten. Je bent

leergierig, sociaal- en communicatief  vaardig,  een teamspeler met een proactieve 

houding. Afwisseling van werkzaamheden binnen de disciplines bouw- en 

huisvestingsmanagement spreekt je aan. Je wilt je kennis verbreden en verdiepen. Wat je 

nog niet weet wil je leren. Je beschikt over de volgende functie-eisen en competenties:

• Een afgeronde opleiding MBO en/of HBO Bouwkunde

Kennis van en affiniteit met bouwkosten•

Kennis van relevante wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012, UAV 2012)•

Minimaal 5 jaar werkervaring•

Een sterke persoonlijkheid, initiatiefrijk, teamspeler en leergierig•

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Bij SBM werk je aan uiteenlopende 

toonaangevende projecten binnen 

diverse sectoren en voor aansprekende 

opdrachtgevers. Wij hebben een sterke 

focus op kennisontwikkeling om onze 

mensen de beste in hun vak te laten 

zijn en te blijven. We kennen een 

modern marktconform beloningsbeleid. 

De standplaats is Almelo.

GEÏNTERESSEERD?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie 

vóór 26 juli 2017. Voor meer informatie 

over de vacature kun je contact 

opnemen met mevrouw

Margot Wolbers-Morskate, via:

info@sbm-groep.nl  of  telefonisch

via 0546-851919.

Wil je meer weten over SBM, onze 

diensten, projecten en opdrachtgevers, 

kijk dan op: http://www.sbm-groep.nl/




