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VACATURE: (JUNIOR) CALCULATOR
Wegens structurele groei en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten als afbouwprofessional, is Gepla op
zoek naar een nieuwe collega! Schuif jij aan en kom je ons verkoopteam versterken in de rol van Calculator? Haal jij er voldoening uit om er samen met je collega’s alles aan te doen om nieuwe werken te
scoren, klantverwachtingen te overtreffen, best-in-class prestaties te leveren én een fijne bouwervaring
achter te laten? Dan sluiten jouw visie en instelling naadloos aan bij het DNA van Gepla en nodigen wij je
van harte uit voor een kennismakingsgesprek!
TAKENPAKKET:
•
Tekenwerk / Calculaties in BIM (Tekla)
•
Begroten van de benodigde manuren,
kosten en doorlooptijd
•
Uitwerken van offertes en aanbestedingen
•
Aanvragen en beoordelen van offertes van
leveranciers

FUNCTIE-EISEN:
•
MBO bouwkundig werk- en denkniveau
•
Cijfermatig sterk
•
Communicatief zeer vaardig, zowel in woord
als in geschrift
•
Zelfstandige werkhouding
•
Ervaring met BIM is een pré
•
Kennis van Microsoft Office (Word, Excel)

KERNWAARDES:
Naast bovenstaande functie-eisen vinden we het van essentieel belang dat je onze kernwaardes
bezit/onderstreept, te weten professioneel, betrouwbaar, resultaatgericht en teamwork!
WAT WIJ JE BIEDEN?
Om te beginnen een goed salaris conform cao Afbouw en de mogelijkheid om te werken in een enthousiast
en professioneel team aan uiteenlopende projecten. Daarnaast geldt sinds jaar en dag de overtuiging
binnen ons bedrijf dat ‘happy’ medewerkers nóg beter presteren. ‘Onze’ mensen staan dan ook centraal
binnen ons bedrijf, vertaald in onder andere een goede werksfeer, open communicatie én toekomstperspectief.
ENTHOUSIAST?
Stuur je CV en motivatie vóór 15 juli 2022 naar Norbert Dieteren via n.dieteren@gepla.nl.
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