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Buijtenhuis richt buitenruimtes in en verzorgt grondwerk bij bouw-, infra- en water-   
projecten. Daarnaast verhuren wij grondverzetmachines, verreikers en onkruid-  
bestrijdingsmachines. Wij werken onder meer voor particulieren, projectontwikke-
laars, bouwbedrijven, en (semi)overheden. 

Werken in de buitenruimte. Dat begint altijd binnen. Bij het bedenken van de juiste oplossing, het 
opstellen van een concreet plan van aanpak en het uitwerken van een haalbare planning. Dát is 
de kracht van Buijtenhuis. 

Bouw jij mee aan ons bedrijf, dan helpen wij jouw 
talenten en vaardigheden verder uit te bouwen?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en talentvolle:

HBO Civiele starter
Voor de functie van Calculator/Werkvoorbereider

Functie inhoud
Als Civiele starter word je opgeleid door ervaren vakmensen tot een volwaardige Calculator/
Werkvoorbereider. Aan het einde van jouw leertraject, kun jij diverse Grond-, Weg- en Water-
bouw (GWW) projecten calculeren en voor bereiden. Lees jij de projectstukken vakinhoudelijk 
door, vorm je een beeld van de scope, de wijze waarop deze het meest efficiënt gerealiseerd 
kan worden en kom je tot een nauwkeurige kostprijscalculatie en een complete offerte voor 
de opdrachtgever. Vooraf aan de uitvoeringsfase bereid je het werk op financieel, technisch en 
administratief vlak voor. En overleg je met de opdrachtgever, leveranciers, onderaannemers en 
collega’s. Voor een goede voorbereiding werk jij niet alleen vanuit kantoor, maar bezoek je ook 
de projectlocatie en ben je betrokken bij overleggen en bijeenkomsten. 

Wat ga je leren?
• Het calculeren en maken van offertes voor GWW projecten op basis van bestekken of offerte-

aanvragen; 
• Aanvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers;
• Het voorbereiden van aanbestedingen, zoals het opstellen van een Plan van Aanpak of EMVI 

plan;
• Projecten voorbereiden voor de uitvoeringsfase, zoals het maken van werktekeningen, het 
 inkopen van materiaal en diensten, en het opstellen van een planning;
• Overdragen van projectinformatie naar projectleider en uitvoerende medewerkers.

Functie eisen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en talentvolle schoolverlater of starter met een (bijna)                                                        
afgeronde HBO studie Civiele Techniek. Of je beschikt over een ander (bijna) afgeronde                                                                                                                                       
technische opleiding en hebt veel affiniteit met Civiele Techniek. En ben je: 
•  Leergierig;
•  Een teamspeler;
•  Communicatief vaardig;
•  Nauwkeurig en resultaatgericht;
•  In staat om snel te schakelen.

Geboden wordt
Professionele en betrokken medewerkers zijn de pijlers van ons familiebedrijf. Daarom investeren                    
wij in opleiding en training. Wij bieden een goed startsalaris, goede arbeidsvoorwaarden en een 
nuchtere hands-on bedrijfscultuur. De lijnen zijn kort en de communicatie direct; er worden    
spijkers met koppen geslagen en een actieve meedenkende houding wordt gewaardeerd. 

Overig
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carola Batist-Buijtenhuis 
op (033) 2456299 of via carola@buijtenhuis.nl. Heb je interesse in deze functie dan ontvangen wij 
graag jouw motivatiebrief en CV.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

www.buijtenhuis.nl


