
Ben jij op zoek naar een zelfstandige en verantwoordelijke baan? Heb jij plantechnisch inzicht en werk je 
graag in een gezellig en collegiaal team? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega!

Wij hebben per direct plaats voor:

Calculator/werkvoorbereider (32-40 uur)

Wat ga je doen:
▪ Uitwerken van begrotingen o.b.v. tekeningen, bestek, opnames ter plaatse, etc.
▪ Uitwerken van alternatieven
▪ Begeleiden van projecten: inkoop, planning, bouwvergaderingen bijwonen, 

overleg met opdrachtgevers, etc.

Wat verwachten wij van je:
▪ Eigen initiatief
▪ Nauwkeurigheid, pro activiteit, flexibiliteit, klantgerichtheid
▪ Afgeronde MBO/HBO opleiding bij voorkeur richting Bouwkunde

Interesse?
Zie jij het zitten om een project vanaf calculatie tot oplevering te begeleiden?
Dan kun jij je interesse kenbaar maken door je brief met CV te sturen naar obm@obm-bv.nl

CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER

Everdenberg 151 – 4902 TT Oosterhout / Ruytenbergweg 1 – 5165 NT Waspik
Telefoon 0162 – 44 79 45 / E-mail obm@obm-bv.nl / www.obm-bv.nl

BOUW & ONDERHOUD
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