PIC reno-decor

Calculator

Functieomschrijving
PIC Reno-Decor werd opgericht in 1981 en is samen met zusterbedrijf
Van Der Kinderen gespecialiseerd in nieuwbouw, renovatie- en
restauratiewerken in de publieke sector.
Om ons groeiend team te versterken zoeken we een calculator
voor onze vestiging in Laarne.

Functieomschrijving:
	Je bent verantwoordelijk voor het berekenen van de kosten
van onze projecten.
	Je geeft de doorslag in het winnen van aanbestedingen.
	Je bent betrokken bij het organiseren van een project na de aanbesteding
en het plan van aanpak.
	Je volgt de laatste trends en ontwikkelingen en deelt die kennis.
	Je denkt mee na over technische toepassingen.
	Je werkt zelfstandig of samen met anderen en rapporteert aan de zaakvoerder.
	Je vertaalt de vragen van de klant naar veilige en innovatieve oplossingen.
	Je helpt mee onze strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Profiel
	Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma en/of je kan 3 jaar werkervaring voorleggen.
	Je hebt een passie voor renovatie en restauratie.
	Je kent de bouwsector en bent ermee vertrouwd om samen te werken met
leveranciers en onderaannemers.
	Je communiceert op een vlotte en professionele manier.
	Je kan overweg met Office-programma’s.
	Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels.

PIC reno-decor

Functieomschrijving

Jobgerelateerde competenties
	De kostprijs berekenen van bouwwerken.
	Prijzen van materiaal en offertes van leveranciers aanvragen en beoordelen.
Deze intern afstemmen.
	Input geven voor de algemene planning.
	Kansen en risico’s correct inschatten voor elk project en de juiste maatregelen voorzien.
	De timing in de gaten houden.

Persoonsgebonden competenties
	Positief

	Dynamisch

	Creatief

	Punctueel

	Analytisch

	Ambitieus

	Cijfermatig

Aanbod
	Een organisatie om trots op te zijn.
	Een hecht samenwerkend team met een informele bedrijfscultuur
	Een passende verloning onder de cao Bouw & Infra
met goede arbeidsvoorwaarden.
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Functieomschrijving
Plaats tewerkstelling
PIC Reno-Decor
Leeweg 24 9270 Laarne

Vereiste studies
Bachelor (BA) of 3 jaar ervaring als technisch
bediende of calculator in de bouwsector

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)
Frans (goed)
Engels (goed)

Hoe soliciteren?
Via e-mail:
jobs@pic-renodecor.be
Contact:
Mevr. Veronique Piscador
Via onze website:
Laat je gegevens achter via ons
contactformulier op onze website
https://pic-renodecor-jobs.be
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Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds
• Dagwerk

