
Werkvoorbereider / Calculator Infra 
 
Het is prettig werken bij aannemingsbedrijf ZVS Eemnes. In een bevlogen team werken we aan grote 
projecten en met evenveel passie aan kleine klussen. Afwisseling genoeg. En mogelijkheden om je te 
ontwikkelen ook. Doe je mee? We hebben je nodig!  
 
Wat ga je doen in deze veelzijdige functie?  
Als werkvoorbereider / calculator krijg je een spilfunctie binnen ons bedrijf, waarin je nauw samenwerkt 
met het hoofd Bedrijfsbureau en de uitvoerders. Ook onderhoudt je contact met de betrokken partijen.  

 
Je gaat aan de gang met: 

 het opzetten en uitwerken van ontwerpen; 
 het uittrekken, calculeren en voorbereiden van projecten;  
 het opstellen van werkplannen en VGM-plannen;  
 de inkoop van materialen en het maken van goede afspraken met leveranciers en 

onderaannemers; 
 het maken van 3D-modellen; vaak doen we niet alleen de uitvoering van de projecten, maar ook 

de engineering. Dus je mag tevens aan de bak met het maken van 3D-modellen voor de 
machinebesturing. 

 
Wie we zijn? 
ZVS is een gedegen en betrouwbaar allround infrabedrijf met een team dat barst van de kennis en 
ervaring. Vanuit onze vestiging in Eemnes werken we aan veel verschillende en gevarieerde projecten. 
We doen grond-, riool- en straatwerk, maar zijn ook onderscheidend in het aanbrengen van 
bodembeschermende voorzieningen. Tevens zijn we thuis in het aanleggen en onderhouden van 
tankstations voor diverse oliemaatschappijen. Onze tak Milieutechniek houdt zich bezig met 
milieukundige adviezen, bodemonderzoek en bodemsanering en ons Hoveniersbedrijf doet alles wat 
met tuinen te maken heeft. 
 

Wie ben jij? 
Je hebt kennis van zaken én van mensen en werkt graag samen. Je bent nauwkeurig en hebt er 
plezier in om voor elke prijsaanvraag een mooie offerte te maken. Je ziet het als jouw uitdaging 
om een project tot in de puntjes voor te bereiden. 
 

 Je hebt een afgeronde mbo- of hbo-opleiding richting Civiele Techniek of gelijkwaardig; 
 Je bent leergierig en wilt je graag ontwikkelen; 
 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 Het is een voordeel als je ervaring hebt met AutoCAD Civil 3D.  

 
Wat krijg je ervoor terug? 
Een prettige werksfeer en de tijd en ruimte om je te ontwikkelen. Een goed salaris en meer dan 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden (je salaris is gebaseerd op de Bouw UTA en is afhankelijk 
van je meegebrachte kennis en ervaring).  
Een tijdelijk contract dat bij bewezen geschiktheid kan worden omgezet naar vast.   
 
En? Ga je ervoor?  
Wil jij samen met ons werken aan je eigen ontwikkeling en aan het succes van ZVS Eemnes? 
Stuur dan je cv en motivatie naar erik.grotendorst@zvs.nl 
Liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Erik Grotendorst (06 - 51135815)  
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