
Kleywegen is al ruim 25 jaar actief in de grond, - weg, 
- en waterbouw en gevestigd in Woerden. Wij zijn een 
echt familiebedrijf met passie voor ons vak! We maken 
mooie projecten, zijn innovatief en hebben ambitieuze 
doelen voor de toekomst. We zoeken enthousiaste  
collega’s die met ons verder willen bouwen, mee willen 
denken en successen met ons willen vieren!

Calculator/Werkvoorbereider

Word JIJ onze nieuwe 

Wie zijn wij?

Werk je graag bij een bedrijf dat volop groeit en in ontwikkeling is? Is het Civiele vakgebied 
jouw passie? Ben jij een ervaren CALULATOR/WERKVOORBEREIDER of bereid om jezelf te  

ontwikkelen in deze functie? Klik dan op de button!



JOUW BELANGRIJKSTE TAKEN 
• Aan de hand van tekeningen, contract en andere project- 

gegevens bepaal je welke materialen, materieel en  
mankracht er nodig is om een project te realiseren

• Verwerken van deze gegevens in een begroting
• Voor de projecten die we gaan uitvoeren, ben jij verant-

woordelijke voor het voorbereiden en uitwerken
• Je houdt je onder andere bezig met de planning, het  

opstellen van werkplannen, de inkoop, documenten beheer 
en het inschatten van meer- en minderwerk

• Je werkt veel samen met onze uitvoerders, projectleiders 
en directe collega’s

• Je hebt veel contact met klanten, leveranciers en onder-
aannemers

JOUW PROFIEL 
• Een afgeronde passende MBO/HBO opleiding
• Ervaring in een vergelijkbare functie is een pre
• Je bent leergierig en klantvriendelijk
• Je bent een echte regelaar en verbinder
• Je hebt affiniteit met de Wegenbouw

WAT BIEDEN WIJ?
• Een fulltime dienstverband met een marktconform  

salaris
• Een auto van de zaak
• Genoeg mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (cao Bouw & 

Infra)
• Je komt te werken in een klein team met betrokken en 

enthousiaste collega’s
• Kleywegen is een gezond en onafhankelijk bedrijf dat 

plat georganiseerd is

GEÏNTERESSEERD?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons 
aan de slag? Stuur jouw CV en motivatie naar Linda  
Witvoet, Senior HR adviseur via hr@kleywegengroep.nl. 
Heb jij nog aanvullende vragen over de functie, dan kun je  
contact opnemen per e-mail, WhatsApp of telefonisch 
via 06-58846799.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld. 
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