VACATURE TALA

Vacature: Calculator
"Om klimaatdoelstellingen te bereiken komt er meer werk op ons af dan
ooit. Bij Tala introduceren een nieuwe manier van bouwen. Verduurzaming
is onze grootste drijfveer in alles wat we doen. Om écht impact te kunnen
maken zijn we op zoek naar een calculator."
Wybren de Jong - Medeoprichter

Wil jij een directe bijdrage leveren aan het verduurzamen van de
bouwsector?
Dan is een functie bij Tala je op het lijf geschreven. Als kostenramingen
voor jou geen geheimen hebben en je zin hebt om je als calculator steeds
verder te ontwikkelen, lees dan vooral verder!

Is dit de rol voor jou?








Jij vertaalt bouwplannen in materialen en machines, dit vertaal je in
keiharde cijfers tot achter de komma;
Jij stelt begrotingsposten op, stelt elementenbegroting op en verricht
onderzoek naar aanpassing van calculatienormen;
Je vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en
onderhandelt met deze partijen;
Je ondersteunt soms in werkvoorbereiding en/of administratie;
Je stelt nacalculaties op aan de hand van administratie, vraagt
prijsopgave van materialen of huurmaterieel en leveranciers;
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken;
Je doet wat je beloofd, hebt een passie voor duurzaamheid en
neemt jezelf niet te serieus.

Wat bieden we?
Tala groeit, en jij groeit mee. We zijn duurzaam op alle fronten. Dat geldt
voor onze woningen, maar ook voor ons als werkgever. We ondersteunen
jou actief bij jouw loopbaan. Of het nu gaat over je ontwikkeling als
vakmens of het vinden van de goede mix tussen privé en werk.
What's in it for you? Bij Tala mag je het volgende verwachten:
 Iedere maand een goed salaris tussen de €2261,75 en €5713,95,
afhankelijk van ervaring;
 Een jaarcontract voor 24-40 uur per week. Iedereen blij? Dan zetten
we dat daarna om in een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;
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Een pensioenregeling van bpfBOUW;
Een interessante regeling voor je zorgkosten;
>40 vakantie- of verlofdagen, conform CAO;
8% vakantietoeslag op jaarbasis, conform CAO;
Reiskostenvergoeding vanaf de eerste auto- of fietskilometer;
Duurzame vervoersregeling voor elektrisch vervoer (fiets of auto);
Vooruitstrevend ouderschapsbeleid: wij voorzien in aanvullend
geboorteverlof (partner) en 80% in plaats van 70% van je
ouderschapsverlof loon in het eerste jaar;
Een persoonlijk opleidingsbudget afgestemd op jouw interesse en
behoefte, conform CAO.

Wij zijn Tala
Wij ontwerpen en bouwen huizen waar je van hout. Wij bouwen slimmer,
groener en leuker. In de komende jaren schalen wij op naar enkele
honderden duurzame en modulaire woningen van CLT. Dit doen we met
een vast team in onze eigen fabriek in Broekland (Overijssel). Vertrouwen in
elkaar, focus op de klant en plezier in het werk zijn belangrijke waarden
voor ons.
Enthousiast? Kom kennis maken! Stuur je CV naar vacatures@tala.nl en
we nemen hoe dan ook binnen een week contact op.

