
Vink Bouw is een zelfstandige, ondernemende bouwer in de randstad. Wij zien kansen en nemen 
verantwoordelijkheid als ontwikkelaar en bouwer ineen zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw. Wij 
zijn vooruitstrevend en zijn altijd op zoek naar innovatieve, duurzame oplossingen en proberen het iedere 
dag een beetje beter te doen. Ontwikkelen en bouwen doen we samen met onze ontwikkel-, ontwerp- en 
bouwpartners met als doel een tevreden klant en een project waar wij trots op kunnen zijn. 

Wij maken maatwerk voor onze klanten/opdrachtgevers. Van grondgebonden woningen,  appartementen, 
binnenstedelijk of in het weiland, in combinatie met parkeergarages en/of commerciële plinten tot utilitaire 
gebouwen zoals hotels, kantoren, scholen etc. Wij zijn vooral actief in de nieuwbouw maar realiseren soms 
ook transformaties. Bekijk onze website www.vinkbouw.nl eens zodat je de diversiteit zelf kunt zien.

Ben jij onze nieuwe  
zelfstandige calculator? 

Profiel
• HBO werk- en denkniveau
• Accuraat en zelfstandig
• Gedreven/flexibele instelling als teamspeler
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring bij 

voorkeur bij een ontwikkelende bouwer
• Affiniteit met nieuwe (prijs)ontwikkelingen en 

technieken
• Cijfermatig inzicht / sterk analytisch vermogen
• Affiniteit met opstellen van bouwdelen en 

het financieel analyseren van gerealiseerde 
projecten

• Ervaring met calculatieprogramma’s en 
programma’s zoals Autocad, Revit, Solibri, 
Bluebeam, Excel en/of Google Spreadsheets.

Wij bieden jou? 
De waardering voor onze mensen komt natuurlijk 
ook tot uitdrukking in onze arbeidsvoorwaarden, 
die voor een belangrijk deel afgestemd kunnen 
worden op jouw persoonlijke wensen. 

• een leuke job en een vast contract (afhankelijk 
van CV) 

• een uitdagende en veelzijdige functie in een 
energieke en samenwerkingsgerichte omgeving 

• volop opleidingsmogelijkheden om te verdiepen 
of te verbreden

• salariëring afhankelijk van jouw kennis en 
ervaring

Werken bij Vink Bouw is werken in een platte 
organisatie met een ongedwongen sfeer, waar 
iedereen elkaar helpt. Bij Vink Bouw krijg je ruimte, 
verantwoordelijkheden en faciliteren we “lekker 
werken”. Vingerwijzen kennen we niet, continu 
verbeteren wel. Je krijgt hiervoor de nodige 
begeleiding, coaching en training/opleiding. 

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een zelfstandig calculator 
voor 32 tot 40 uur per week binnen ons team 
Techniek en Kosten. In de planuitwerking werken 
onze collega’s van Techniek en Kosten als een 
gezamenlijke tandem.
 
Vind jij het leuk om een project vanaf de VO fase 
vanuit kosten/opbrengsten en risico’s/kansen aan 
te vliegen en hierin alternatieven te onderzoeken? 
Hou jij ervan om op zoek te gaan naar de juiste 
partners om vervolgens suggesties te kunnen doen 
in het ontwikkel- en ontwerpteam om het project 
haalbaar te maken? Vind jij het leuk om steeds 
meer te gaan werken vanuit een BIM model? Dan 
ben jij de man of vrouw waar we naar op zoek zijn!

Binnen het projectteam ben jij de expert op het 
gebied van prijsvorming en zorg je voor een 
objectieve kostenindicatie door de directe kosten 
van het project te bepalen. Je doet dit aan de 
hand van de eerste ontwerpen van het project en 
je werkt hierin nauw samen met onze techneuten 
in het voortraject. Je stelt samen risicoanalyses 
op, draagt alternatieven en optimalisaties aan, 
maakt ramingen en uiteindelijk definitieve (werk)
begrotingen waarmee we de projecten bewaken. 
Jij schaakt op meerdere borden omdat je met 
meerdere projecten tegelijkertijd bezig bent in 
verschillende fases van het project. Tijdens de 
bouw ben je betrokken bij de inkoop als het gaat 
om budgetbepaling. 

Na de realisatie van het project maak je een 
nacalculatie als input voor de bouwdelen, 
referentieprojecten en ben je betrokken bij de 
financiële evaluatie. Je werkt nauw samen met het 
projectteam van projectontwikkelaar, projectleider, 
klantbegeleider en projectcoördinator. Een 
klantgerichte houding en goede communicatieve 
vaardigheden zijn daarom belangrijk.

Solliciteren? 
Ben jij degene die we zoeken voor deze functie? Solliciteer dan door je CV en motivatie te mailen 
naar Patrick Immerzeel. Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie? Neem contact op 
via pi@vinkbouw.nl of  06-20 972 386


