WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN CALCULATOR (CIRCULAIRE) SLOOPWERKEN ! (40 uur / wk)
In een wereld die constant in beweging is, valt er altijd wel wat te slopen, te bouwen, te recyclen, te
saneren of te onderhouden. Als familiebedrijf doet Vissers Sloopwerken en Asbestsanering dat met
respect voor de omgeving. En het vizier op de toekomst!
In de bouw- en vastgoedsector staat Vissers Sloopwerken en Asbestsanering al jaren bekend als dé
specialist in sloop- en asbestsaneringswerken. Met vakkundige en ervaren medewerkers verrichten
we alle denkbare activiteiten met betrekking tot sloopwerk, asbestsanering en milieutechniek.
Daarnaast leveren we hierop aansluitende diensten, variërend van grondwerk en terreininrichting tot
demontage van productielijnen en de recycling van vrijkomende afvalstromen. Dit doen wij voor:
overheidsdiensten, vastgoedeigenaren, zorg- en onderwijs organisaties, woningcorporaties,
projectontwikkelaars, bouwbedrijven, retail bedrijven en industriële ondernemingen.
Vissers is 24/7 beschikbaar, heeft een hands on mentaliteit, is inventief en werkt altijd duurzaam!

Functie omschrijving calculator (circulaire) sloopwerken
De primaire taak van de calculator van (circulaire) sloopwerken bij Vissers is het bepalen van de
kostprijs van sloopwerken conform de uitvraag van de opdrachtgever. Waarom circulair? Omdat
Vissers er alles aan doet om vrijkomende materialen direct her te gebruiken in andere projecten, of
inzet op hoogwaardige recycling. Daarmee onderscheiden we ons, en kun jij met ons het verschil
maken! Daarnaast dient de calculator er voor zorg te dragen dat wanneer een sloopproject in
uitvoering komt, er een soepele overdracht plaatsvindt naar de werkvoorbereider van het
sloopproject. De calculator is werkzaam binnen het team bedrijfsbureau en rapporteert aan het
hoofd bedrijfsbureau en of bedrijfsleider van Vissers Sloopwerken.

Functie eisen calculator (circulaire) sloopwerken
•
•

Enige relevante werkervaring;
Kennis van curriculair en duurzaam slopen, de BRL richtlijnen SVMS-007, CO2 prestatieladder
en BREEAM is een pré!

Persoonskenmerken
De calculator die wij zoeken is in staat is de vertaalslag te maken van “klantwens naar advies op
maat” in een dynamische omgeving, heeft een pro-actieve houding, is gericht op samenwerking, is
analytisch en is zowel mondeling als schriftelijk in staat zichzelf goed te verwoorden.

UITERAARD VERTELLEN WIJ HEEL GRAAG WAT WIJ ONZE TOEKOMSTIGE CALCULATOR TE
BIEDEN HEBBEN!! Voor nadere vragen en of het richten van een sollicitatiebrief met
curriculum vitae kunt u contact opnemen met Harm Schraven op nummer 06-46959537 of
per e-mail harm@vissers-oosterhout.nl.

VISSERS SLOOPWERKEN EN ASBESTSANERING: DUURZAAM VEELZIJDIG !

