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MBG behoort al meerdere decennia tot de grootste bouwbedrijven in Vlaanderen. Onze gedrevenheid 

voor innovatie, kwaliteit én flexibiliteit komt op tal van manieren tot uiting. Wij realiseren projecten van klein tot 

megagroot, zowel nieuwbouw als renovatie.  Noem een belangrijk bouwproject in Vlaanderen van de afgelopen jaren 

en de kans is groot dat wij het hebben gerealiseerd. Dankzij de inbedding in de overkoepelende groep CFE, combineert 

MBG de flexibiliteit van een zelfstandig opererend bouwbedrijf met een hoge betrouwbaarheid en grote financiële 

slagkracht.  

 

Voor de uitbreiding en versterking van ons team in Wilrijk zijn wij op zoek naar een bijkomende: 

 

Calculator 
 
 
Je rol 
  
Als calculator ben je een onontbeerlijke schakel binnen onze organisatie. Samen met het team van de calculatieafdeling voer je 
volgende taken uit: 

• Je maakt een analyse van het lastenboek bij aanbestedingen en voert kostprijscalculaties uit. 

• Je vraagt prijsoffertes aan en je maakt grondige vergelijkingen tussen offertes van leveranciers en onderaannemers.  

• Je zoekt in overleg met de werkvoorbereiding naar uitvoeringsmethoden en mogelijke varianten 

• Samen met het team breng je het volledige aanbestedingsproces tot een goed einde. 

• Op het einde van het project word je betrokken in de feedback over de nacalculatie. 
 
Bij MBG werk je zowel mee aan klassieke aanbestedingen als bouwteamprojecten, PPS-dossiers, design- & buildwedstrijden en 
promotiedossiers. Met het oog op het opstellen van realistische prijsoffertes, hou je voeling met de uitvoering en doe je 
regelmatig een werfbezoek. 
 
 

Je profiel: 
 

▪ Je beschikt over een ingenieursopleiding in de bouw en hebt een eerste werkervaring achter de rug op vlak 
van calculatie van grote gebouwenprojecten. 

▪ Je werkt nauwgezet en punctueel. Je bent creatief in het zoeken naar technische oplossingen. 
▪ Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan planmatig en stressbestendig deadlines behalen. 
▪ Je stelt je flexibel op en werkt goed samen in teamverband 
▪ Je kan vlot overweg met een PC en bent Nederlandstalig. Kennis van Frans of Engels is een plus. 

 
 
 

Wij bieden: 

 

Wij bieden jou een boeiende functie in een sterk groeiende onderneming die deel uitmaakt van een grotere groep, een 
competitief salaris en extra-legale voordelen, een bedrijfscultuur die respect heeft voor de medewerkers en een open 
communicatie voert.  

 


