
 

Calculator/planvoorbereider Vastgoedonderhoud 
m/v 

Wat ga je doen? 
Je hebt al ervaring opgedaan als calculator/planvoorbereider en wil graag een volgende 
stap maken in jouw ontwikkeling. Heb je al enige ervaring met RGS (ResultaatGericht 
Samenwerken)? Dat zou een mooie aanvulling zijn voor deze functie. Als 
calculator/planvoorbereider ben je mede verantwoordelijk voor het gehele 
calculatietraject van door ons te offreren werken.  
Je werkt nauw samen met directie, projectleiders en werkvoorbereiding/calculatie om 
offerteaanvragen uit te werken naar kansrijke aanbiedingen waarna je de voorbereidingen 
start voor de uitvoering.  
 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Het inwinnen van de noodzakelijke informatie om een goed onderbouwde calculatie te 
maken. Dit betreft voornamelijk calculatiewerkzaamheden t.b.v. verduurzaming van 
bestaand vastgoed, waaronder o.a. kozijnvervanging, houtrotsanering en 
schilderwerkzaamheden.  

 Het bepalen van de voor onze calculatie noodzakelijke onderdelen. 

 Het zelfstandig uittrekken van de hoeveelheden en aantallen welke aangeboden 
moeten worden. 

 Het maken van prijsspiegels, meelopen met warme opnames. 

 Werkvoorbereidingswerkzaamheden zoals: eenvoudig tekenwerk voor de opstart van de 
werkvoorbereiding, inkoop van materialen, opstellen van VGM-plannen. 

 
Wat neem je mee? 
Met jouw praktische en vakinhoudelijke kennis draag je bij aan het succesvol verwerven 

van opdrachten. Daarvoor breng je mee: 

 Minimaal een relevante en afgeronde MBO diploma zoals Bouwkunde of een HBO 
diploma Bouwkunde. 

 Ervaring of affiniteit met calculeren van schilderwerk/bouwkundig onderhoud. 
 Naast een teamspeler ben je leergierig en werk je nauwkeurig. 
 De wil om samen te werken en op te gaan in een leuk team van mensen. 
 Passie voor het vak. 
 Enige ervaring met RGS is mooi meegenomen. 

Jouw team 
Naast jou bestaat het team uit een directeur en manager Vastgoedonderhoud, een senior 
planvoorbereider en drie projectleiders. Je werkt op collegiale basis samen met de 
overige collega’s van de andere werkmaatschappijen van Manders Totaal. Samen klaar je 
de klus, vaak in projectteamverband.  
 
Wat bieden we jou? 

 Een prettige werksfeer, leuke collega’s met kennis van zaken.  
 Er wordt een dienstverband voor onbepaalde tijd aangeboden. 
 Alle faciliteiten om jouw functie goed uit te voeren zoals een uitstekend CRM-

pakket. 
 Beheers je nog niet alle vaardigheden? Dan kunnen we je die leren. Via ons 

opleidingsplan investeren we graag in de ontwikkeling van onze mensen en zijn er 
mogelijkheden om door te groeien.  

 Minimaal een 32-urige werkweek met een uitstekend salaris, gebaseerd op je 
kennis en ervaring. 



 

 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:  
o 24 vakantiedagen en 7 adv-dagen 
o Pensioenopbouw via Nationale Nederlanden 
o Bedrijfsfitness 

Heb je zin in koffie en een goed gesprek, dan kun je contact opnemen met Thomas 
Swinkels, directeur vastgoedonderhoud: 06-26473603. Ook voor vragen kun over deze 
functie kun je bij hem terecht.  
Direct solliciteren? Stuur jouw motivatiebrief en cv naar info@manderstotaal.eu 
 
Over Manders Totaal: 
Manders Totaal bestaat al sinds 1932 en is gevestigd in Helmond en Venray. We richten 
ons op het verduurzamen, verbeteren en onderhouden van de buitenschil van bestaand 
vastgoed. Dit gebeurt veelal in bewoonde staat. Werkzaamheden worden uitgevoerd door 
een grote groep trotse eigen vaklieden. Met in totaal zo'n 80 collega’s zorgen we voor 
hoog kwalitatief renovatie- en vastgoedonderhoud aan de complexen van 
woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars, gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen. 
Met veel aandacht en zorg voor onze eigen mensen, onze opdrachtgevers, bewoners en 
gebruikers, zorgen wij dat het proces voor iedereen fijn is. Niet voor niets is onze pay 
off: Manders Totaal, maakt ’t leuker..!  
Bekijk onze website voor meer informatie: www.manderstotaal.eu 
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