
Tendermanager Aanneming GWW 
 

Voor onze werkmaatschappij Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv zijn wij op zoek naar versterking van ons bedrijfsbureau in de 

vorm van een Tendermanager, die de beschikking heeft over een winnaarsmentaliteit en overtuigingskracht en daarmee in staat is 

projecten winnend over de streep te trekken. 

 

Functie omschrijving 

Binnen de functie van Tendermanager heb je een grote rol in het wervingsproces van projecten. Je bent verantwoordelijk voor het 

coördineren en begeleiden van aanbestedingen binnen het aannemingsbedrijf en fungeert daarbij als directe sparringpartner van 

de bedrijfsleiding.  

 

Om bovenstaande te realiseren voer je de volgende kerntaken uit 

 Het opstellen dan wel controleren van kostprijscalculaties -/berekeningen 

 Het bepalen van een winnende strategie 

 Het zelfstandig schrijven van  EMVI-plannen en/of  het coördineren daarvan, waarbij je tevens de benodigde input levert 

 Het signaleren en beoordelen van uitvoeringskansen en -risico’s tijdens het aanbestedingsproces en deze financieel in kaart 

brengen 

 Aansturing geven aan het aanbestedingsteam 

 Coördineren van het aanbestedingstraject 

 Overdragen van reeds aangenomen projecten richting uitvoering en daarbij tevens een bijdrage leveren in de eerste fase 

van de werkvoorbereiding 

 

Functie eisen 

 Afgeronde MBO/ HBO opleiding Civiele techniek of vergelijkbaar 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie 

 HBO werk- en denkniveau 

 Pro-actief en gevoel voor verantwoordelijkheid 

 Ervaring met calculatie van civiele werken op het gebied van: Wegenbouw, Groot grondverzet en Waterbouw 

 De beschikking over ruime kennis van de RAW en UAV-gc – contractvormen 

 Ervaring met calculatieprogramma ‘Bakker en Spees’ of een soortgelijk programma is een pré 

 

Geboden wordt 

 Veel vrijheid voor eigen inbreng 

 Mogelijkheid tot zelfontplooiing d.m.v. opleidingen en cursussen 

 Doorgroei mogelijkheden binnen de organisatie 

 Prettige werksfeer in een rechtlijnige organisatie 

 Goed salaris en secundaire voorwaarden op basis van de CAO bouwnijverheid UTA 

 

Interesse gewekt? 

Als bovenstaande vacature je interesse heeft gewekt, vragen we jou een mail met C.V. op te sturen naar vacature@sinkegroep.nl 

of contact op te nemen met Niek Zegers via 0113-382160. Je sollicitatie wordt discreet in behandeling genomen. 

mailto:vacature@sinkegroep.nl

