Vitruvius Bouwkostenadvies is op zoek naar een Junior Bouwkostenadviseur!
Wil jij samen met ons meewerken aan de mooiste bouwprojecten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Plaats: Den Bosch
Werk- en denkniveau: HBO
Werkervaring: 0 tot 2 jaar
Dienstverband: fulltime
Wie zijn wij?
Vitruvius Bouwkostenadvies is een betrokken bouwkostenadviesbureau met ruime
ervaring in het leveren van nauwkeurige en leesbare begrotingen voor bouw-,
exploitatie- en levensduurkosten. Wij zijn betrokken gedurende het hele traject, van
initiatieffase tot uitvoerfase. Onze opdrachtgevers zijn professionele ontwikkelaars,
vastgoedbeheerders, overheden en architectenbureaus. De projecten variëren van
nieuwbouw, verbouw, renovatie tot onderhoud.
Slimme rekenmethodes, jarenlange ervaring en een klantgerichte instelling maken
Vitruvius Bouwkostenadvies tot hét adviesbureau voor helder, begrijpbaar en goed
onderbouwd advies.
De functie
Als junior bouwkostenadviseur is het takenpakket breed en het omvat allerlei
ondersteunende taken voor het maken van begrotingen binnen verschillende stadia van
een bouwproject. De bedoeling is om in een tijdsbestek van ongeveer 2 jaar te
ontwikkelen naar een zelfstandige bouwkostenadviseur. In ruil daarvoor verwachten we
dat je van aanpakken weet en ambitie uitstraalt.
Wie zoeken wij?
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste teamspeler, minimaal HBO met een
bouwkundige achtergrond en met 0-2 jaar werkervaring, die interesse heeft om zich het
kostenvak eigen te maken. Wij verwachten een kritische en leergierige werkhouding,
nauwkeurig en gedocumenteerd kunnen werken (met Excel) is essentieel.
Ons aanbod
Werken binnen een onderneming met een gezonde bedrijfscultuur en korte
organisatielijnen. Wij zijn een bedrijf met een prima werksfeer en teamgeest, we willen
er samen voor gaan. Het betreft een vaste aanstelling met een goede beloning, gezien de
relevantie van de functie. Daarnaast bieden wij ruime opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd bent in deze functie en voldoe je aan het functieprofiel, dan
ontvangen wij graag een CV en motivatiebrief. Wil je meer weten over deze vacature of
over Vitruvius, neem dan gerust contact op, tel. 073-2200064
Kandidaten kunnen solliciteren via info@vitruviusbouwkostenadvies.nl.

