
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULATOR 
 

Omschrijving 

P.A.Recruitment is een werving -en selectiekantoor en voor één van onze partners, gelegen te 
Londerzeel en actief in landschapsaanleg -en onderhoud, zijn we op zoek naar een Calculator:  

Verantwoordelijkheden 

 Als calculator ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kostprijsberekeningen in het 

kader van de opmaak van offertes en aanbestedingsdossiers omtrent aanleg en onderhoud 

van groeninfrastructuur.   

 Hiervoor verdiep je je in lastenboeken, plannen en meetstaten en controleer je ze op 

volledigheid.  

 Je bestudeert uitvoeringsmogelijkheden en mogelijk varianten.   

 Je verzamelt gegevens van leveranciers en onderaannemers in nauwe samenwerking met 

de interne aankoopdienst en de uitvoeringsafdelingen.   

 Je bent verantwoordelijk voor de correcte administratieve afhandeling van de 

aanbestedingsdossiers (prijsberekening, administratieve en technische bijlages).   

 Je rapporteert aan de directie. 

Profiel 

 Je behaalde een Bachelor of Master diploma in een relevante richting (tuinarchitect, 
groenmanagement, bio ingenieur, ingenieur land/tuinbouw)  

 Je beschikt over een eerste ervaring in de aannemingswereld (werfvoorbereiding, calculator, 
werfleiding, ..)  

 Je hebt een goed technisch inzicht, analytisch en cijfermatig sterk  

 Ook organisatorisch en administratief sta je sterk in je schoenen • Je bent stressbestendig en 
weet ook onder druk kwaliteitsvol werk af te leveren • Je kan vlot werken met MS office 
toepassingen  

 Je bent gedreven, punctueel en flexibel • Je kunt autonoom werken maar bent eveneens een 
teamplayer  

 Je communiceert makkelijk met diverse betrokken partijen  

 Praktische kennis van Frans is een pluspunt  

 Kennis van standaardbestekken is een troef
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Aanbod 

 Een job bij onze partner betekent werken in een open sfeer waar klantgerichtheid, 

duurzaam werknemersengagement, ontwikkeling en vitaliteit centraal staan. Je geniet 

een grote autonomie: kandidaten die graag wendbaar en oplossingsgericht werken en 

ownership nemen, voelen zich meteen thuis.  

 Korte communicatielijnen, een vlotte doorstroom van informatie en snelle 

beslissingsprocessen ondersteunen jou hierbij.  

 Daarnaast bieden we jou een aantrekkelijk en uitgebreid loonpakket (Bedrijfswagen, 

GSM, Laptop, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, … )   

 Ook zin om het engagement aan te gaan? 

 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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