WIJ WERVEN AAN

CALCULATOR - TEKENAAR WERKVOORBEREIDER

Heb jij een bachelor- of masterdiploma
Bouwkunde?
Ben je communicatief en assertief?
Neem jij graag initiatieven?
Heb je een goede kennis van MS Office en
Autocad?
Heb je notie van stabiliteit?
Werk je graag nauwkeurig?

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

LATEN WE
KENNIS
MAKEN!
BC-CONSTRUCT BVBA
Beertenstraat 3
9260 Lokeren
Contactpersoon
Cindy Verstraete
0474/38.05.52
cindy@bc-construct.com

FUNCTIE-INHOUD &
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je start met het ontleden en onderzoeken van een dossier – je zoekt op een creatieve
manier naar de beste materiaalkeuzes, constructie wijze en optimaliseert het plan van de
architect.
Je maakt de nodige doorsnedes en grondplannen (2D) op die vooraf intern besproken
worden en aan de klant worden voorgelegd.
Daarna start je met de calculatie van het dossier op basis van Excel berekeningen.
Je vraagt prijzen aan bij leveranciers en onderaannemers.
Je maakt een offerte op voor de klant.
Als je dossier in uitvoering komt zorg je voor de werkvoorbereiding.
Je zorgt voor prijsvergelijkingen en budgetcontroles.
Je bestelt materialen en legt onderaannemers vast.
Je stuurt het tekenbureau van de staalstructuur aan en controleert de inkomende plannen.
Bij wijzigingen stel je de verrekeningen op.
Je werkt nauw samen met je collega’s, overleg is mogelijk – samen staan we sterk.

Wat hebben wij jou
concreet te bieden?
Een uitdagende functie binnen een
jong en goed geleid bedrijf
Open werksfeer en duidelijke
communicatie
Doorgroeimogelijkheden in functie
en salaris
Competitief salaris en interessante
secundaire voordelen, zoals
maaltijdcheques,
groepsverzekering, …

OVER ONS
BC-construct BVBA is een
dynamische en snelgroeiende
algemeen aannemer industriebouw,
die gespecialiseerd is in
totaalprojecten in staalbouw.
BC-CONSTRUCT werkt nauw samen
en denkt, vanaf de voorbereiding,
mee met zijn klanten. Zo kan BCCONSTRUCT bij de ontwikkeling van
projecten het beste bieden, ook op
het gebied van prijs en kwaliteit.
BC-CONSTRUCT is gespecialiseerd in
het bouwen van bedrijfsgebouwen –
kantoren – loodsen en dit van
funderingen tot interieurafwerking.

MEER INFO?
BC-CONSTRUCT BVBA
Beertenstraat 3
9260 Lokeren
Contactpersoon
Cindy Verstraete
0474/38.05.52
cindy@bc-construct.com
www.bc-construct.com

