
Junior Calculator
Als junior calculator bij SIX maak je deel uit van ons team van toegewijde professionals. Je rol zal bestaan uit 
het maken van prijsvergelijkingen, het controleren van meetstaten en het maken van offertes.  Dit doe je in 
nauw overleg met de senior calculator. 

Hiervoor analyseer je de aanbestedingen op basis van de technische gegevens zoals lastenboeken en 
plannen. Je controleert de opmetingen en formuleert indien nodig opmerkingen en gebreken. Je zoekt 
mogelijke fouten in het dossier en de meetstaat, en contacteert het architectenbureau, het studiebureau of de 
bouwheer ingeval van onduidelijkheden.  Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitwerking van 
prijscalculaties. Indien nodig ga je ter plaatse op de werf. 

Je 
troeven

De 
return

• Je bent afgestudeerd in een hoger technische opleiding in de  
 bouwkunde (bachelor), of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt een uitgebreide technische kennis.
• Je beschikt over een flinke dosis analytisch inzicht en een   
 kritische geest.
• Je hebt een accurate en resultaatgerichte aanpak.
• Administratief ben je sterk. Zo kan je ook goed overweg met MS  
 Office.
• Je bent een echte teamplayer, maar werkt graag zelfstandig.

•  Een uitdagende en aantrekkelijke job met verantwoordelijkheid in een  
 no-nonsense omgeving waar initiatief sterk geapprecieerd wordt.
•  Een contract van onbepaalde duur en een competitief loonpakket   
 aangevuld met extralegale voordelen, zoals een smartphone en   
 bedrijfswagen.
•  32 dagen verlof.
•  De kans om deel uit te maken van een sterk groeiend familiebedrijf waar  
 er een collegiale, mensgerichte sfeer en bedrijfscultuur heerst.
•  Een op maat gemaakt opleidingsprogramma dat je klaarstoomt om te  
 groeien binnen SIX. 
•  Toffe collega’s die jou met raad en daad bijstaan.
•  Een jaarlijkse teambuilding en zomer- en winterevent.
•  Op tijd en stond een oprecht compliment en een high five voor jouw inzet.

#HappyWithSIX is ons motto, straks ook dat van jou?

Meer weten? Bel ons op 051 33 10 33, mail naar jobs@six.be of surf naar jobs.six.be
Sara geeft je graag meer uitleg.

Voor onze afdeling Nieuwbouw & Renovatie


