ALGEMENE ONDERNEMINGEN VAN TORNHAUT, bouwbedrijf Klasse 7, met hoofdzetel te Aalter, kenmerkt zich
binnen de bouwsector als een modern, familiaal en teamgericht bedrijf met uitdagende projecten, van
ruwbouw tot afwerking.
Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een vlakke structuur met een open en directe communicatie,
waarbinnen persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers centraal staat.
Ben jij pittig en leergierig genoeg om ons enthousiast team te versterken?:

HOOFD CALCULATIE- STUDIE- en TEKENAFDELING
(bouwsector)
Uw functie
Als hoofd van de calculatie- en studie-/tekendienst ben je verantwoordelijk voor het
dagdagelijks aansturen van de calculatiedienst en tekenafdeling.
Concreet betekent dit:












Het aansturen van het calculatieteam (6 personen) + het team van de teken-/BIMafdeling (3
personen).
Het opvolgen van projectcalculaties en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor alle
calculaties en opgemaakte offertes.
Je rapporteert aan de zaakvoerder.
Je bent - in het kader van algemene bouwprojecten van ruwbouw tot afwerking en dit zowel
nieuwbouw- als renovatiewerken - verantwoordelijk voor de kostanalyse van één of meerdere
projecten.
Je bestudeert de dossiers en filtert er de essentiële zaken uit.
Je contacteert de architecten en de besturen voor het verkrijgen van informatie.
Je zorgt voor de prijsvragen naar zowel onderaannemers als leveranciers en staat in voor de
verdere opvolging.
Je zorgt voor de opmaak en controle van meetstaten.
Je zorgt voor de nodige bemerkingen en/of leemtes bij de prijsofferte.
Eens een project in uitvoering gaat, bereid je het dossier verder voor en ondersteunt de
projectleiding tijdens de uitvoering. Dit zowel bij vastleggen van de onderaannemers en
leveranciers, als bij de keuze van de technisch meest aangewezen uitvoeringsmethodes.
Je bent tevens betrokken bij de nacalculatie van het project.

Uw profiel








Je bent industrieel of burgerlijk bouwkundig ingenieur.
Je kan reeds enkele jaren ervaring in calculatie, aankoop, studiedienst of uitvoering voorleggen.
Je bent communicatief, sociaal en ondernemend.
Je bent een people manager en je kan beslissingen nemen.
Ervaring met KPD of ander calculatieprogramma is een pluspunt.
Je bent gedreven en gaat planmatig en gestructureerd te werk.
Je bent een team-player en voelt zich thuis in een de typische KMO no-nonsens cultuur.

Wat bieden wij?










Een zeer boeiende job met veel toekomstperspectief, in een financieel gezond bedrijf.
Je wordt omringd door een jonge en dynamische, familiale groep medewerkers, die je graag
ondersteunen.
Een toffe werkomgeving in splinternieuwe moderne kantoren te Aalter.
Een gezonde balans tussen werk en ontspanning.
Bijkomende opleidingen staan bij ons hoog in het vaandel.
De nodige software en tools om je taak zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met een bedrijfswagen, gsm, maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ….
Een uitdagende functie waarin je de nodige vrijheid en zelfstandigheid krijgt.
Ruimte voor persoonlijke ontplooiing in een stabiele en steeds groeiende onderneming.

Interesse?


Geïnteresseerde kandidaten nemen contact op met Vercamer Isabel (personeelsverantwoordelijke)
op het nr. 0498/06.17.83 of stuur een mail met CV naar : isabel.vercamer@vt-invest.be

