Vacature: Calculator / Sr. Werkvoorbereider
Werken in een innovatief en dynamisch bedrijf?
Rutte Groep is op zoek naar een calculator / Sr. werkvoorbereider voor de wegenbouw afdeling op het
hoofdkantoor aan de Osdorperweg te Amsterdam.
De organisatie
De Rutte Groep is een Amsterdams familiebedrijf dat vlak na de oorlog is opgericht als transportbedrijf.
Nadien heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een middelgrote Grond-, Weg en Waterbouwer welke zich
voornamelijk focust op de metropoolregio Amsterdam. Naast deze GWW-activiteiten produceert de Rutte
Groep betonputten ten behoeve van ondergrondse afvalinzamelingssystemen die landelijk geplaatst worden.
Ook worden deze betonputten door heel Europa geëxporteerd. De laatste jaren heeft de organisatie zich
gericht op het hoogwaardig recyclen van beton. De betonrecycling is ondergebracht in een zelfstandig bedrijf;
Urban Mine BV. De Rutte Groep is tevens de initiatiefnemer en eigenaar van City Barging BV. Dit bedrijf is
gefocust op het emissieloos transporteren van bouwmaterialen en afval over water. Kortom, de Rutte groep
is een organisatie met veel ambitie waarin innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Functie
Als calculator voor de Rutte Groep vervul je een belangrijke rol binnen het bedrijf. Je bent verantwoordelijk
voor het vinden, calculeren en voorbereiden van tenders. In deze functie sta je in nauw contact met
projectleiders, leveranciers en onderaannemers. Je werkt veelal in een teamverband waarin je leiding geeft
aan jr. werkvoorbereider(s). Deze werkzaamheden zullen van toepassing zijn op de divisies wegenbouw in
de regio Amsterdam en de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers door heel Nederland.
De werkzaamheden bestaan o.a.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het beheren van de aanbestedingskalender
Het calculeren van RAW bestekken.
Het opstellen van klantgerichte offertes.
Het analyseren en voorbereiden van tenders.
Het inkopen van materialen.
Het ondersteunen van projectleiders.
Het plannen, coördineren en bewaken van
projecten.
Het controleren van het vervaardigde
tekenwerk en de berekeningen.
Het inmeten van projecten.
Het opstellen en bijhouden van planningen en
afroepschema's.

Functie-eisen:
▪
▪
▪
▪
▪

MBO diploma / HBO werk- en denkniveau.
Computervaardig (Excel en Word).
Betrokkenheid bij het team.
Communicatief vaardig.
Leidinggevend vermogen.

Wat bieden wij:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Werken bij een innovatief, energiek en
groeiend familiebedrijf waar de tijd niet stil
staat en de lijnen kort zijn.
Een team van betrokken en enthousiaste
collega’s.
Een marktconform salaris, aangevuld met een
goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij investeren in persoonlijke groei en bieden
daarbij opleidingsmogelijkheden.
Een informele en dynamische werkomgeving.
De mogelijkheid tot reiskostenvergoeding of
een leaseauto.
Een fulltime baan (40 uur per week).
Werktijden 07:00 – 16:00 uur.

Contact:
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en spreekt
de organisatie en de functie je aan? Stuur dan je CV
en motivatiebrief naar j.onsia@ruttegroep.nl t.a.v.
dhr. Onsia.

