
	
	
In verband met de snelle groei en de toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste Calculator met ervaring in de bouw. 
 
Aannemersbedrijf Sirre is door drie opeenvolgende generaties uitgebouwd tot een eigentijdse, 
professionele onderneming. Wij zijn actief in de hele Randstad, zowel op de zakelijke als de particuliere 
markt. Of het nu een kantorencomplex van een grote multinational betreft of een eengezinswoning bij 
de buren: al onze klanten kunnen rekenen op flexibiliteit en kwaliteit. 
 
Aannemersbedrijf Sirre heeft uiteenlopende opdrachten op het gebied van: 
• kleinschalige nieuwbouw; 
• verbouw; 
• renovatie; 
• herinrichting; 
• totaalonderhoud 
 
Wij zijn een jong en snel groeiend aannemersbedrijf. Wij hebben een jong team van enthousiaste 
medewerkers.  
 
Functieomschrijving 
Deze functie kun je succesvol vervullen als jij goed zelfstandig kan werken en gedreven bent in je vak 
als calculator. Je houdt van een stevige uitdaging, je wilt jezelf uitdagen en wenst niet alles 
voorgekauwd te krijgen.  

Als calculator houd je je bezig met het maken van begrotingen zodanig dat de kostprijs zo dicht 
mogelijk wordt benaderd en dat de begroting op tijd gereed komt. Je stelt kostprijsramingen op ten 
behoeve van projecten in eigen ontwikkeling, selecties en aanbestedingen. Je onderkent de prijs en 
technische risico’s en je denkt in haalbare alternatieven en optimalisaties. Naast het aanvragen van de 
prijzen van de onderaannemers en leveranciers stel je ook de prijsspiegels hiervan op en begroot je de 
offertes op het gebied van de meer-/minderwerkkosten. Deze werkzaamheden verricht je op bijzonder 
nauwkeurige wijze vanuit verdieping in het project.  

Je werkt in teamverband aan diverse projecten met collega’s uit diverse fasen van het bouwproces. Met 
elkaar ben je van begin tot eind betrokken bij een project, in wisselende intensiteit, elk vanuit je eigen 
specialisatie en rollen. 

Functie eisen 
• HBO werk en denkniveau  
• Ervaring in het calculeren van bouwkundige projecten  
• Beheersing van de Nederlandse taal 
• Ervaring met REVIT is een pre 
• Klantvriendelijke houding en communicatie 
• Goede communicatieve vaardigheden, teamgericht werken 
• Gemotiveerde, proactieve en flexibele werkhouding  
• Goed kunnen werken in een dynamische werkomgeving  
• Verantwoordelijkheid om deadlines te bewaken 
• Ervaring in een vergelijkbare functie  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De mogelijkheid mee te bouwen aan een groeiende organisatie en hier zelf in mee te groeien: 
• Een marktconform salaris conform de Bouw cao 
• Mobiele telefoon van de zaak 
• Verantwoordelijkheden met bijbehorende bevoegdheden 
• Interessante klantomgevingen 
• Een informele bedrijfscultuur binnen een ambitieuze organisatie 
 
Sollicitatieprocedure 
Ben je betrokken, flexibel, loyaal en zie je een toekomst in de bouw zitten? Dan komen we graag met 
jou in contact. Stuur je CV met een motivatie naar: hr@sirre.nl 
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


