
 
 

 
Cuijpers Services BV is ontstaan door een samenvoeging van de vroegere 
bedrijven Straalbedrijf Gebr. Cuijpers Weert BV, Cuijpers Eurowork BV en 
Smeets Straal- en Conserveringswerken Stein BV. Hiermee is Cuijpers 
Services sedert 1964 een dienstverlener met circa 250 medewerkers op 
het gebied van mobiele en stationaire straal- en conserverings-
werkzaamheden, hogedruk-waterreinigen en hogedrukwatersnijden.  
Onze klanten bevinden zich in een breed scala van bedrijfstakken, zoals; 
petrochemische industrie; weg- en waterbouw; rail- en 
spoorwegonderhoud; tanks; pijpleidingen en vloeren. Naast de stationaire 

werkzaamheden op onze bedrijfslocaties zijn wij met een modern en zeer specialistisch wagenpark in staat om binnen 
én buiten Nederland de meest uiteenlopende werken op klantlocatie uit te voeren.  
 

Wij zijn wij per direct op zoek naar een ervaren 
 

Calculator / Werkvoorbereider Industriële Conservering en Straalwerken (M/V) 
 

Je draagt zorg voor het uittrekken en inzichtelijk maken van te begroten en/of te offreren hoeveelheden door 
het uittrekken/uitrollen en beoordelen van (deel)bestekken en  tekeningen. 
Als calculator/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het maken van prijsberekeningen op basis van 
(deel)bestekken, tekeningen en engineeringactiviteiten, grotendeels door onze opdrachtgevers aangereikt.  
Je levert de nodige documentatie aan met betrekking tot de juiste werkmethoden, hoeveelheden, materialen 
en manuren. Als calculator/werkvoorbereider verkrijg je inzicht in de aanvraagdocumenten, de 
contractdocumenten en de technische en financiële risico’s van alle voorkomende projecten. 
 
Als calculator/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van de projecten die in 
uitvoering gaan. Je verzorgt hiervoor het opstellen van het projectdossier, contracten, de technische 
informatie, tekeningen, werkbegroting, voorschriften en normen.  
Je werkt het project uit op detailniveau, verzorgt het aanleveren van de gegevens van het project, en 
administreert de gegevens tijdens en na een project.  
Alvorens het project start dient de voorbereiding en de inkoop volledig uitgewerkt te zijn, tevens is het 
afroepen van alle materialen en de gehele coördinatie van materiaal en materieel in handen van de 
werkvoorbereider. 
 
Functiecriteria 

 Relevante branch kennis is een pré 

 Affiniteit met automatisering 

 Minimaal 3 jaar werkervaring 

 MBO+/HBO denk- en werkniveau WTB 

 Commerciële vaardigheden en affiniteit 

 Goede contactuele eigenschappen 
 
Sollicitaties te richten aan: 
Cuijpers Groep BV 
T.a.v.: de heer DMC Linders, HR Manager 
Postbus 9, 6170 AA Stein 
E-mail: d.linders@cuijpers.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 


