
 
 

 

De Painting Holland Groep “verzorgt vastgoed”. 
Wij ontzorgen opdrachtgevers bij het onderhouden en renoveren van hun vastgoedbezit. De wensen 
en behoeftes van de opdrachtgever staan hierbij centraal. Wij denken vanuit de klant en streven naar 
een langdurige samenwerking, waarbij kennis, kwaliteit en vertrouwen voorop staan. Wij zijn een 
dienstverlenende partner die op basis van eerlijk en open communiceren, meedenkt met 
opdrachtgevers.  
 
Voor de functie: Calculator / werkvoorbereider M/V denken wij aan een gemotiveerde kandidaat 
met het onderstaande profiel: 

 MBO/HBO bouwkunde en aanvullende opleidingen op calculatiegebied 

 Enige jaren praktijkervaring met calculatie- en werkvoorbereiding 

 De ambitie om breder betrokken te zijn bij de door jouw gecalculeerde projecten 

 Goede contactuele eigenschappen en beheersing van de Nederlandse taal in woord en 
geschrift 

 Je bent: accuraat, flexibel en hebt kwaliteit hoog in het vaandel 

 Je gaat planmatig te werk en werkt secuur en gestructureerd 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Het zelfstandig maken van goede onderbouwde calculaties en detailbegrotingen zowel voor 
de bouw-, beton- als onze schilderdivisie  

 Het maken van offertes op basis van tekeningen, bestek en/of de bestaande situaties 

 Het duidelijk in beeld brengen van financiële, organisatorische en technische risico’s per 
project 

 Het onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers 

Wij bieden voor de juiste flexibele en enthousiaste kandidaat een afwisselende en uitdagende baan 
met veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit in een klein team en een groeiende organisatie. 
Daarnaast een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Voor meer informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met:  
Marc de Vries tel. : 075 – 631 31 60 

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Painting Holland Groep, afdeling personeelszaken, 
info@paintinghollandgroep.nl, Sluispolderweg 5, 1505 HJ te Zaandam, www.paintinghollandgroep.nl  

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

 

Ter versterking van ons Bedrijfsbureau zoeken wij op 

korte termijn een full-time: 

Calculator/werkvoorbereider M/V 
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