
  

Cijfers en details, helemaal jouw ding? 
Zie jij een uitdaging binnen onze groeiende onderneming wel zitten? Kom dan bij Jelle Bijlsma werken als 
calculator! 

Wie zijn wij? 
Sinds 1961 zijn wij actief binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Inmiddels zijn we uitge-
groeid tot een belangrijke regionale speler binnen onze sector. De Bijlsma Groep is in de afgelopen jaren 
gegroeid naar een onderneming met circa 150 medewerkers. We zijn in de volgende deelmarkten actief: 
infra, groenonderhoud, betonbouw,  grondverzet, baggerwerk, waterbouw, recycling en Transport. Be-
trouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn de kernwaarheden van ons bedrijf.  

Wat ga je doen? 
Als calculator sta je aan de voorkant van een breed scala aan projecten binnen ons bedrijf. Je bent in een 
tenderteam verantwoordelijk voor de kostprijscalculaties en daarmee ook voor de winnende inschrijving. 
Concreet zorg je voor de kostprijscalculaties en bij een winnende inschrijving voor een planmatig verloop 
van alle voorbereidende werkzaamheden.  
Je vindt het hierin leuk om zaken tot op de bodem uit te zoeken en houdt rekening met tijdslimieten, bud-
getten, juridische aspecten en technische specificaties. Je zorgt ervoor dat het werk tot in de puntjes is 
voorbereid voor je collega-uitvoerders.  
Een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en variatie aan 
werkzaamheden binnen een jong en enthousiast team in ons groeiende innovatieve bedrijf. 

Wie ben jij ? 

Þ Je hebt bijvoorbeeld de opleiding HBO Civiele Techniek afgerond; 

Þ Je hebt bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring binnen de branche; 
Þ Je beschikt over kennis van RAW-systematiek, Autocad, calculatiesoftware en IBIS of maakt dit je 

snel eigen; 
Þ Je hebt oog voor details en bent rekenkundig sterk; 
Þ Ervaring in de betonbouw is een pré. 

 
Meer informatie en solliciteren 
Heb je na het lezen van deze interessante vacature nog vragen neem dan contact op met Renate Boelens 
(HR) via HR@jellebijlsma.nl of op telefoonnummer 06- 59 83 64 30 (bereikbaar op maandag, woensdag en 
donderdag).  

Je sollicitatie met CV kun je tot en met 30 januari mailen naar HR@jellebijlsma.nl.  
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