#Vacature
Adviseur bouwkosten
Voor onze Huls Adviseurs te Zwolle

32-40 uur / week
€3.500,00 - €4.500,00 p.m.
mbo+/hbo/wo

Je krijgt er energie van: De afwisseling tussen het regelmatige contact
met je opdrachtgevers en het bureauwerk waarbij je je expertise inzet
om heldere bouwkostenramingen neer te zetten. Goed contact met de
opdrachtgevers, elke keer weer maatwerk in een vrije adviesrol. Zit je al
op het puntje van je stoel? Lees dan zeker verder.

Over Huls Adviseurs
Als je binnen zou lopen bij Huls Adviseurs en, bij een kop goede bonenkoffie, in gesprek komt zal het je al gauw opvallen. Ongeacht
wie je van de 9 teamleden spreekt zullen ze met je beginnen over de persoonlijke vrijheid die ze er ervaren. Dat gaat bijvoorbeeld
om werktijden maar ook dat je verantwoordelijkheid hebt voor je opdrachtgevers en je projecten.
Huls Adviseurs staat al meer dan 25 jaar aan de basis van de bouw met advies rond bouwkosten, haalbaarheid, milieulasten,
STABU bestekken, bouwregelgeving en brandveiligheid. De opdrachtgevers van dit adviesbureau zijn enthousiast vanwege de
flexibiliteit en goed prijs/kwaliteitverhouding. Uitbreiding met jou als nieuwe collega is daardoor onontkoombaar.
In het fraaie, moderne kantoor (maar ook op de thuiswerkplekken) komen jaarlijks zo’n 300 projecten op tafel. Deze projecten zijn
best divers: Utiliteit, (specialistische) woningbouw en renovatie.

Wat ga je doen?
Als adviseur bouwkosten ben je de gespreks- en kennispartner voor je opdrachtgevers in de wereld van architectuur,
projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders. Om dat steeds weer gestalte te geven houd je je bezig met:
•Onderhouden contact met je opdrachtgevers over de haalbaarheid van hun plannen, kwaliteitsverbeteringen en oplossingen
die financieel aantrekkelijker voor hen zijn
•Opstellen bouwkostenramingen in diverse fasen van het ontwerpproces
•Beoordelen aannemersbegrotingen op marktconformiteit
Om de opdrachtgevers steeds weer enthousiast te maken pak je je rol ook in de interne dialoog rond het ontwikkelen van nieuwe
diensten die passen bij de vragen uit de markt.

Wie ben je?
Uiteraard ben je enthousiast over je vak en ben je communicatief beschouwd een plezierig mens om mee van doen te hebben.
Daarnaast kun je een “vinkje” zetten bij de volgende zaken:
•Minimaal werk- en denkniveau mbo+
•Ervaring als adviseur bouwkosten, bouwkostendeskundige of calculator
•Minimaal 5 jaar ervaring op vlak van bouwkosten
•Kennis, ervaring of interesse in koppelingen met BIM-modellen, MJOB, circulariteit, bouwen in hout
•Ervaring in Microsoft Excel of bereidheid de kennis hierin “bij te spijkeren”
•Bereid om bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van Huls Adviseurs

Aanbod
Je komt te werken in een plezierig samenwerkend team waarin vrijheid en eigen verantwoordelijkheid op je wachten.
•Salaris €3.500,00 - €4.5000,00 bruto per maand o.b.v. 40-urige werkweek (afhankelijk van ervaring)
•Flexibele werktijden en -plekken
•Variatie in werkzaamheden
•25 vakantiedagen en opbouw van 11 extra dagen
•Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een winstdeling o.b.v. bedrijfsresultaat

Huls Adviseurs heeft het recruitment voor deze vacature exclusief toevertrouwd aan Draiv Recruitment.
Meer informatie,solliciteren? Bel of mail met Ronald Kloens, ondernemer en recruiter bij
Draiv Recruitment: 06-11534652 / ronald@draiv.nl

