
 

Calculator / werkvoorbereider - GWW 
 

Naam bedrijf Fronik Infra B.V. 

Algemeen informatie over 
bedrijf Fronik Infra is al 60 jaar specialist op het gebied van aanleg 

en/of reconstructie van alle typen (diep)riool. Daarnaast 
kunt u bij ons ook terecht voor alle andere facetten van de 
grond,- water- en wegenbouw en bodemsaneringen. 

Wij zijn een middelgroot aannemingsbedrijf, gevestigd te 
Mijdrecht met een vast team van gemotiveerde 
werknemers. Met elkaar zijn we actief op de markt van 
grond,- water- en wegenbouw in de ruimste zin van het 
woord. We beschikken over een platte overzichtelijke 
organisatie en werken in richting van onze opdrachtgevers 
zoveel mogelijk met vaste contactpersonen. 

 

ONZE HOOFDACTIVITEITEN 
 

• Bouw- en woonrijpmaken en/of reconstructie van 
woongebieden, industrieparken en bedrijfsterreinen& 
wegen 

• Reconstructie & nieuwbouw rioleringen, open en 
gesloten verhardingen 

• Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen: grafkelders, 
(plein)inrichting 

• Grond-, riool-, beschoeiings- plant-, en straatwerk voor 
nieuwbouwwoningen 

• Saneringswerk 
• Waterbouw 
• Een specialisme binnen genoemde activiteiten is de 

aanleg en/of reconstructie van alle typen (diep)riool. 

Plaats vacature Mijdrecht 
Hoeveel uur (ft/pt) 40 uur 
Functietekst Heb jij een uitstekend bouwkundig en cijfermatig inzicht? 

Neem je graag de verantwoordelijkheid en voel je je thuis bij 
uitdagende infraprojecten? Neem dan contact op met ons. 

 
Wat wordt je werk? 

 
• Het calculeren van allerhande civiele projecten met een 

focus op aanleg en/of reconstructie van alle typen 
(diep)riool. Hiervoor maken we gebruik van software 
Metacom; 

• Het werk voorbereiden van de door jou aangenomen 
werken. Van werkbegroting tot uiteenlopende 



 

 

 (werk)plannen en werkplanningen. Naast Metacom 
werken wij hiervoor met diverse Microsoft-producten, 
zoals: Word, Excel, PowerPoint en Project; 

• Het (mee)schrijven en/of input leveren aan Plannen van 
Aanpak om de winnende EMVI bij opdrachtgevers 
(veelal gemeenten en ontwikkelaars) te presenteren; 

• Met jouw creatieve geest en initiatief optimaliseer je 
met nieuwe inzichten bestaande calculatie- en 
werkprocessen; 

• Je geeft ons bedrijf mede een gezicht op LinkedIn en 
Facebook. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

 
• Een ambitieus middelgroot bedrijf met korte 

communicatielijnen: 

• Een bevlogen team met een prettige werksfeer; 
• Goede primaire – secundaire arbeidsvoorwaarde (Bouw 

CAO); 
• Interne begeleiding / opleiding om jouw calculatie skills 

naar een hoger plan te brengen; 
• Mogelijkheid tot volgen van opleiding of cursus. 

Eisen Wat heb je nodig? 

 
• Afgeronde opleiding minimaal MTS-niveau, Civiele 

Techniek; 
• Ervaring in soortgelijke functie is een pre; 
• Kennis van RAW-systematiek; 
• Een no-nonsense mentaliteit; 
• Jong van geest, met moderne werkwijzen en 

omgangsnormen; 
• Je hebt in ieder geval ervaring met de genoemde 

software van Microsoft. 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Joke Fronik 
0297 283035 

Einddatum reageren  

 
 

SOMA Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor de actualiteit of de inhoud van vacatures 

van externe bedrijven. 


