
 

 

VACATURE CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER - ENSCHEDE 
 
ABBINK BOEKELO WEGENBOUW – ABBINK TERSCHELLING GROND, WEG EN WATERBOUW 

Wie zoeken wij 

Iemand met gevoel voor de huidige marktontwikkelingen en kostenbewust denken zijn in 
onze ogen belangrijke kenmerken binnen deze functie. Je bent de spil tijdens het 
inschrijvingstraject bij aanbestedingen. Tijdens de inschrijvingsfase ben je betrokken bij de 
calculatie van de toebedeelde projecten en lever je relevante informatie aan ten behoeve van 
de prijs- en planvorming voor een inschrijving. Bij gunning van het werk stel je de 
uitvoeringsdocumenten op, draag je bij aan de werkvoorbereiding en inkoop en draag je 
vervolgens het projectdossier over aan de uitvoering. 

Wie zijn wij 

Abbink Boekelo Wegenbouw is inmiddels al meer dan 25 jaar ervaring specialist in 
wegenbouw en asfalt. Dit zijn dan ook de kernwerkzaamheden in Noord- en Oost Nederland. 
Sinds 2012 bevindt Abbink Boekelo Wegenbouw zich niet alleen in het oosten van het land, 
maar ook op Terschelling met de nevenvestiging, Abbink Terschelling Grond, Weg en 
Waterbouw. Op het eiland voeren wij regelmatig grote- en kleine werken uit voor diverse 
organisaties en gemeenten. De calculatie en werkvoorbereiding voor Terschelling vindt in 
Enschede plaats. 

 
Wat vragen wij 

Afgeronde (HBO-)opleiding richting Civiele Techniek 
Ervaring als calculator of een soortgelijke functie in de GWW-sector 
Gestructureerd en nauwkeurig kunnen (samen)werken, hoofdzaken van bijzaken kunnen 
onderscheiden en oog hebben voor details 
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 
Stressbestendig, goed werk kunnen leveren onder tijdsdruk 
Kennis van de huidige software pakketten en calculatiesoftware 

Wat bieden wij 

Grote diversiteit aan projecten 
Verantwoordelijke en zelfstandige functie, fulltime  
Doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf 
Arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Bouw & Infra 
Werken met een enthousiast team 

Contact 
Ben je enthousiast? Reageer dan door je brief met CV uiterlijk 9 oktober te mailen naar 
Charlotte Slotman, via charlotteslotman@abbinkboekelo.nl. Voor vragen kun je tevens 
contact opnemen met Charlotte Slotman via 053-428 22 78/06-51368311. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

mailto:charlotteslotman@abbinkboekelo.nl

