
Sterk is dé funderingsspecialist op het gebied van grond- en waterkerende 
constructies uitgevoerd in stalen damwand. Een familiebedrijf waarbij
innovatie en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Als gespecialiseerd 
(onder)aannemer bouwen wij onder andere mee aan parkeergarages, 
bruggen, viaducten, aquaducten, kademuren en remming- en geleidewerken. 
Wij opereren vanuit 2 vestigingen, Drachten en Eembrugge.

Calculator m/v

Wij zijn ter versterking van ons calculatieteam op zoek naar een enthousiaste calculator 
voor onze vestiging in Drachten waar je als calculator zelfstandig onder leiding van onze 
hoofd Calculatie kunt functioneren.

Taken Calculator
• Controleren van aanvragen op de juiste gegevens.
• Het voeren van overleg over de manier van uitvoering en planning.
• Het uittrekken van hoeveelheden.
• Het selecteren van eventueel benodigde onderaannemers.
• Het aanvragen en beoordelen van offertes bij/van onderaannemers en leveranciers.
• Het maken van begrotingen en bepalen van de kostprijs van een project.
• Het tijdig opstellen en versturen van een offerte aan de klant.
• Het opzetten van een conceptplanning bij complexere werken.
• Het tijdig onderhouden van contacten met de klant t.a.v. de uitgebrachte offerte
• Houdt feeling met de markt met als doel het juiste prijsniveau te bepalen.
• Onderhouden van contacten met de klant m.b.t. verduidelijking van de 
 vraagspecificatie.

Opleiding/ervaring:
• Afgeronde HBO opleiding.
• Civiel technische achtergrond aangevuld met calculatiecursussen. (Wecap)
• Kennis op het gebied van STABU, RAW, ARW, D&C en UAV-gc
• Enkele jaren ervaring als calculator in de grond-, weg- en waterbouw.

Competenties
• Punctueel: Opstellen van begrotingen zonder hiaten.
• Resultaatgericht: Gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen.
• Stressbestendig: Effectief blijven werken onder tijdsdruk
• Initiatiefrijk: Neemt uit eigen beweging actie . 
• Oplossingsgericht en in bezit van doorzettingsvermogen.
• Hoge mate van zelfstandigheid.
• Samenwerking in teamverband: Actieve bijdrage leveren binnen een klein team.

Wij kunnen bieden:
• Een contract voor onbepaalde tijd.
• Voldoende doorgroeimogelijkheden.
• Prima salaris met goede arbeidsvoorwaarden.
• Goede werksfeer met gemotiveerde collega’s.

Voor algemene informatie over bovenstaande functie kunt u contact opnemen met de heer
S. Koopmans: 0512-515608 of per mail shd@sterk.eu t.a.v. S. Koopmans

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Sterk Heiwerken B.V.
T.a.v. Mevr. D. Ticheler
De Steven 57, 9206 AX Drachten
Per e-mail: d.ticheler@sterk.eu
Bezoek ook onze website: www.sterk.eu
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