
VACATURE:
HOOFDCALCULATOR / 
KOSTENDESKUNDIGE

HuneBouw is een vooruitstrevend 

en ambitieus familiebedrijf. Een 

bouwbedrijf waar mensen elkaar 

persoonlijk kennen. De aanpak is 

dat vanuit de regionale 

betrokkenheid er heel diverse 

klussen worden aangenomen. 

Kwaliteit en klantgerichtheid staan 

daarbij voorop.

Graag zetten de medewerkers zich 

in om het bedrijf steeds 

toekomstbestendiger te maken. 

De klussen variëren van klein tot 

groot en zijn heel divers, waardoor 

de werknemers steeds voor 

interessante uitdagingen komen te 

staan die bij hun talenten passen. 

Doorgroeimogelijkheden zijn 

daarom volop mogelijk. De groei en 

kracht van het bedrijf zijn mede te 

danken aan de werknemers.  Zo 

werken we graag!

HuneBouw B.V. 

Stephensonstraat 3 

Postbus 170 

7900 AD Hoogeveen 

Telefoon: 0528 22 70 70

www.hunebouw.nl 

Wat ga je doen?

Als hoofdcalculator / kostendeskundige ben je verantwoordelijk voor de aansturing en 
het functioneren van de calculatieafdeling. Hierbij ga je in een coördinerende rol samen 
met de calculators het proces van aanvraag tot indiening beheren en begeleiden. Als 
aanspreekpunt van de calculatieafdeling is jouw taak om de planning te beheren, 
begrotingen te controleren en het onderhouden van de calculatiesoftware. Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en opleiding van de (junior) calculatoren.

Wat heb je in huis?

Naast goede communicatieve vaardigheden en ruime ervaring op het gebied van 
calculeren, heb je de drive om je team gemotiveerd en gestructureerd zijn 
werkzaamheden te laten verrichten. Je staat open voor input en verbetervoorstellen 
vanuit het bedrijfsbureau en hebt kennis van IBIS TRAD & MS O�ce.
Je beschikt daarnaast over HBO of Universitair denkniveau en bent woonachtig binnen 
een straal van 50 km rondom Hoogeveen.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden je een goed ingerichte werkplek met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 
Daarnaast vind je bij ons een collegiale werksfeer en ga je aan de slag met gevarieerde 
werkzaamheden. 

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd?

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden, maar heb je nog vragen?
Neem dan telefonisch contact op met Klaas Graveland via 0528-227070.
Jouw cv en motivatie zien wij graag tegemoet via de mail op solliciteren@hunebouw.nl 
of per post aan HuneBouw, t.a.v. P&O, Postbus 170, 7900 AD Hoogeveen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zoeken een Hoofdcalculator / Kostendeskundige die zich wil 
ontwikkelen in een duurzaam en klantgericht bedrijf.

Durf jij die uitdaging aan? 


