
 
 

 

T. +32 3 605 14 33 - F. +32 3 605 14 76  

www.pit.be 

 PIT Antwerpen nv 
Starrenhoflaan 27 – Kapellen 2950  
RPM  Anvers/RPR Antwerpen - TVA/BTW BE 0434.961.955 
KBC IBAN BE21 4083 0631 0103 -  BIC KREDBEBB 

 

Calculator 
 
  
Werk mee aan de renovatie en restauratie van gebouwen en historische monumenten. 
 
 
Pit Antwerpen is een middelgroot bouwbedrijf dat deel uitmaakt van één van de grootste bouwgroepen van 
Europa. Pit specialiseert zich in renovatie-en restauratieprojecten, voornamelijk voor publieke instellingen. 
Denk daarbij aan stedelijk vastgoed, woningbouwcomplexen, modernisering van appartementsgebouwen , 
verbouwen van scholen,  gevelrenovaties en restauraties van historische panden . Als lid van de groep Eiffage 
worden we geruggesteund door een beursgenoteerde wereldspeler. 
 
De functie: 
 
• Je bestudeert het dossier in zijn administratieve en technische aspecten en op het vlak van 
uitvoeringsmogelijkheden en -methodes. 
• Je stelt de prijsvragen op en analyseert de prijsoffertes. Je contacteert in dit kader mogelijke 
onderaannemers. 
• Je bent verantwoordelijk voor de correcte opstelling van de prijsofferte. 
• Je werkt vanuit ons hoofdkantoor te Kapellen , onze hub te Mechelen of deeltijds telewerken. 
 
 
Profiel: 
 
• Je hebt een diploma Master of Bachelor in de Bouwkunde, met minstens 5 jaar relevante ervaring in het 
becijferen van gebouwen. 
• Goede kennis van Ms Office 
• Naast het Nederlands is een goede kennis van Frans en Engels een pluspunt 
• Je bent analytisch en werkt grondig en nauwkeurig  
• Daarnaast ben je communicatief. Je kan vlot samenwerken met je collega’s en hebt een goed contact met 
onderaannemers en leveranciers 
• Een rijbewijs B 
 
Ons aanbod: 
 
• Een aantrekkelijke en gevarieerde functie, met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid en met reële 
doorgroeikansen  
•   Een vlakke organisatiestructuur met een korte rapporteringslijn  
• Een uitstekend loon aangevuld met heel wat extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een bedrijfswagen.    
• Een aangename werkomgeving 
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