
De Klerk Werkendam, met de bedrijven Waterbouw en Staalconstructie, is al bijna 150 jaar actief 
in de aannemerij. Met het oog op morgen speelt zij innovatief in op veranderende vragen uit de 
markt en draagt haar steentje bij aan de toekomst van Nederland.

(fulltime)

www.deklerkbv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Wij zoeken een

Als calculator bij De Klerk Waterbouw werk je op onze verwervingsafdeling 
met een vaste groep ervaren collega's. Je bent gestationeerd op ons tender-
kantoor aan de Hulsenboschstraat in Werkendam. Je bepaalt kostprijzen, 
stelt ramingen op en vraagt offertes aan. Daarbij beoordeel je diverse 
contracten op kansen en risico`s en maak je aanbiedingen compleet en 
aantrekkelijk voor opdrachtgevers. Dit alles om als beste aannemer uit de bus 
te komen en daarmee aanbestedingen te winnen.

Je vormt samen met verschillende collega's een team en verzorgt samen de 
gehele inschrijving, ieder vanuit zijn of haar specialisme. Samen met je 
leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de gehele tender en krijg je 
naast het bepalen van de kostprijs veel vrijheid om invloed uit te oefenen op 
zowel het plan van aanpak als het ontwerp.

We zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met onze branche, de 
waterbouw, of in ieder geval met civiele techniek. Een afgeronde MBO 
opleiding is vereist en je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare 
functie. 

Het belangrijkste is echter dat je een winnaarsmentaliteit hebt en gedreven 
bent om een aanbesteding te winnen. Dit kan alleen als je �exibel bent, 
beschikt over een �inke dosis aanpassingsvermogen en geen 9-tot-5 
mentaliteit hebt. Je werkt graag in teamverband en gezelligheid op de 
werkvloer vind je belangrijk.

Wij bieden een mooie functie binnen een prachtig bedrijf. We bieden een 
goed salaris conform CAO Bouw en Infra, doorgroeimogelijkheden en een 
gezellige werkomgeving.

Spreekt deze vacature je aan of wil je meer informatie? Mail dan je CV en 
motivatie naar dhr. Robin van den Boom via Rvdboom@deklerkbv.nl. 

CALCULATOR


