
Vacature (Junior) Calculator / administratief medewerker 
 
Bij Liebregts zijn wij op zoek naar een gemotiveerde junior calculator/ administratief 
medewerker die graag wil werken in een multidisciplinair bouw- en onderhoudsbedrijf. Als 
junior calculator/ administratief medewerker help jij een belangrijke basis neer te leggen 
voor projecten. Met jouw inzet en cijfermatig inzicht ben je in staat om te helpen 
calculeren en het administratief zowel voor te bereiden als af te handelen. Je ondersteunt 
de calculator en de administratie. Daarnaast kun je goed vooruitdenken en organiseren.  
 
Het takenpakket bestaat uit:  

- Ondersteunend opnemen/ inspecteren van werken.  
- Zelfstandig calculeren van kleine projecten 
- Ondersteunend calculeren van grote projecten 
- Werkvoorbereiding maken op basis van materiaal, materieel en mankracht.  
- Werkplanningen maken 
- V&G plannen voorbereiden 
- Vergunningen aanvragen 
- Ondersteunen van administratie en calculatie 

 
Functie eisen:  

- Hbo werk-, en denkniveau 
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring  
- VCA is een pre  
- Behendig met Microsoft office zoals Excel, Word en PDF. Kennis van Gilde & 

Bluebeam is een pre 
 
Gewenste persoonseigenschappen: 

- Teamplayer 
- Ondernemend en gedreven 
- Communicatief vaardig op verschillende niveaus 
- Zelfstandig, accuraat en flexibel  

 
Wij bieden:  

- Fulltime dienstverband  
- Salaris conform cao en ervaring 
- Goede arbeidsvoorwaarden 
- Uitdagende en afwisselende werkzaamheden in een klein en dynamisch team.  
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zodat we samen blijven groeien 
- Eventuele doorgroei mogelijk  

 
Interesse? 
Wij willen graag kennis met je maken. Stuur je motivatie met CV naar 
lisanne@liebregts.com, dan plannen we snel een gesprek in!  
 
Over Liebregts 
Een toonaangevend familiebedrijf uit Eindhoven. Wij zijn al ruim 80 jaar actief in de 
onderhouds-/ renovatiebranche. Een bedrijf waar innovatie en ontwikkeling (zowel 



bedrijfsmatig als persoonlijk) hoog in het vaandel staat. Werken bij Liebregts betekent 
werken in een teamverband met korte lijnen. Inzet en flexibiliteit wordt gewaardeerd. 
Plezier in je werk, dat vinden wij belangrijk.  


