Ben jij onze nieuwe bouwkostenadviseur ?
Bij Vazet ben je als bouwkostenadviseur dagelijks bezig met het bepalen en beheersen van de bouw
en investeringskosten van onze bouwprojecten. Je stelt budgetramingen en begro�ngen op en
adviseert over ontwerpop�malisa�es. Je vindt het leuk om de haalbaarheid, de technische
maakbaarheid en de duurzaamheidsambi�es van een project te toetsen. Je overziet het complete
project en helpt mee om vanuit kosten en kwaliteit het ontwerp te op�maliseren. Niet alleen ramen
en begroten, maar ook analyseren en adviseren hoe het beter en slimmer kan.
Jij herkent je in de volgende eigenschappen:

Analytisch

Creatief

Samenwerken

Zelfstandig

Meestal werken we vanuit ons mooie kantoor in Zwolle, soms ook thuis. Bij Vazet werken betekent
plezier in je werk, vakinhoudelijk groeien en deel uitmaken van een jong en ambi�eus team. Dit team
kenmerkt zich door haar enthousiasme, leergierigheid, nuchtere cultuur en verbondenheid. Deze
verbondenheid wordt versterkt door de vrijdagmiddagborrel, teamuitjes en een gezamenlijke
wekelijkse lunch. Daarnaast werken we nauw samen met vaste ketenpartners, waarmee we een
gezamenlijke ambi�e omarmen, namelijk energiezuinige en onderhoudsarme woningen met de
beste prijs-kwaliteit bouwen.

Wie ben jij?
Je vindt het mo�verend om verantwoordelijkheid te dragen voor meerdere projecten. Je neemt
ini�a�ef, werkt zelfstandig, bent gedreven en ondernemend. Je handelt al�jd vanuit klantgerichtheid.
Je bent georganiseerd, analy�sch en inhoudelijk sterk. Samenwerken zit in je DNA.
Verder heb je:
- HBO werk- en denkniveau (afgeronde MBO- HBO opleiding bouwkunde)
- minimaal 5 jaar relevante werkervaring (bijv. werkvoorbereider/calculator)
- aﬃniteit met kosten en getallen
- een sterk analy�sch vermogen
- het in je om de bouwkosten te genereren middels Revit, BIM en Ncalc

Dit bieden we jou
Bij Vazet werken we in een informele cultuur met veel ruimte voor ini�a�ef. We voelen ons
verantwoordelijk voor ons werk en helpen elkaar. Vazet biedt goede primaire arbeidsvoorwaarden
die passen bij deze func�e, we stemmen ze graag op jouw behoe�e af.
Naast een uitstekend maandsalaris bieden we je een vast dienstverband van 32 – 40 uur, een
representa�eve auto van de zaak of reiskostenvergoeding, een mobiel en laptop en diverse secundaire
arbeidsvoorwaarden als ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.
Een uitdagende omgeving met enthousiaste en gedreven collega’s om samen...
...het maximale uit jouw talenten te halen
Geïnteresseerd?

Bel of mail naar Bert de Leeuw

email: bdeleeuw@vazet.nl

tel.: 06 52 62 94 18

