
Wij zoeken voor de afdeling Calculatie in Veenendaal een TRAINEE  op  minimaal HBO-niveau  

met kennis van RAW/UAV-gc  en Autocad. 
 
Je moet het leuk vinden om voor onze klein- en grootschalige groene projecten  te calculeren, offertes op te 
stellen, technisch te tekenen en het project voor te bereiden voor uitvoering! 
Je bent hierin de spil tussen verkoop en uitvoering. 
 

Kerntaken zijn: 

Offertes / begrotingen opstellen Beoordelen van bestekken en ontwerpen 
Opstellen van PvA voor projecten Technisch tekenen in Autocad 
Uitwerken van tenders  Procesbewaking   
 
Je werkt samen met vestigingsleiders, projectadviseurs, projectleiders, uitvoerders en uiteraard met je 
collega’s op de afdeling Calculatie. 
 

Wat verwachten we van jou? 
•Je bent de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift 
•Je hebt goede contactuele eigenschappen 
•Je bent zakelijk maar ook (klant-) vriendelijk 
•Je bent gedreven  en als het nodig is om na 17.00 uur de klus af te ronden dan is dat geen probleem! 
•Stress  is er soms maar daar weet je mee om te gaan 
•Je werkt nauwkeurig want fouten kunnen we ons niet veroorloven 
•Je kan binnen een team heel zelfstandig werken 
•Je hebt kennis van groene projecten  
•Je hebt technisch inzicht en rekenkundige capaciteiten  
•Je kan heel goed overweg met Office-programma’s (Excel in het bijzonder) en Autocad 
 

Wat bieden we jou? 
•Een betaalde baan met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling (talentprogramma) 
•Een plezierige werkomgeving en uitdagende opdrachten 
•Onze insteek is om je langer aan ons te binden 
 
Als je interesse hebt dan kan je  Robert van den Brink een mail sturen met jouw motivatie,  doe dit  dan wel 
voor  29 januari 2016 . Je kan Robert ook benaderen voor meer informatie:  

Robert van den Brink  T: 06-44699018    E: rvandenbrink@ginkelgroep.nl 

 Koninklijke Ginkel Groep is actief met  
het duurzaam vergroenen van de 

 leefruimte en van gebouwen 
www.ginkelgroep.nl 

Ben jij klaar voor een eerste stap in je carrière? 

Dan gaan we met jou als trainee aan de slag 

 en begeleiden we jou naar de functie van een volwaardige  

CALCULATOR - PROJECTVOORBEREIDER 


