
DE MAR 2D
SPECIALIST IN HOUTSKELETBOUW
Elke dag bouwen wij met ons 
krachtig team aan de meest fraaie 
nieuwbouwwoningen voor heel 
Nederland. De Mar prefabriceert casco's, 
villa's, seriematige woningen, maar ook 
vrijstaande woningen met houtskeletbouw 
als fundament. 

De Mar staat voor circulariteit in hout. We bouwen 
modulair en zijn bijzonder (en) innovatief op het 
gebied van duurzaamheid en nul-op-de-meter 
oplossingen. 

EEN LEVEN LANG EEN THUIS, DAT IS ONZE VISIE
We werken naar een toekomst, waarin we duurzaam 
en comfortabel wonen haalbaar maken voor iedereen. 
We maken HSB producten, die de aarde zo weinig 
mogelijk belasten. Een thuis bouwen in één dag. 
Een thuis, dat meegroeit met situaties die je 
tegenkomt in je leven. Dat is de missie van De Mar.

Houtskeletbouw is duurzaam en 
enorm in trek. Vandaar dat we voor 
onze afdeling Calculatie op zoek zijn 
naar een nieuwe collega. Ben jij 
calculator en op zoek naar een leuk 
team, waar � jn wordt samengewerkt 
om de planning te halen?

WIJ BEN JIJ?
Je bent een initiatiefnemer, je hebt 
passie voor je werk en je werkt graag 
samen met collega’s. Daarnaast ben je 
technisch onderlegd en heb je 
commercieel talent.

DIT VIND JE BIJ DE MAR 2D
Wij koesteren talent, je kunt je bij De Mar ontwikkelen op elk niveau in de organisatie.
Daarnaast bieden wij jou

  Ruimte om zelfstandig te werken met een hoge mate van verantwoordelijkheid
  Afwisseling en collega’s die waarde hechten aan � jn samenwerken
  Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 40 uur per week.

WAT BRENG JIJ MEE:
Dat je over een � inke dosis initiatief, ambitie en passie beschikt is vanzelfsprekend. In 
jouw bagage neem je ook het volgende mee:

  Een afgeronde bouwkundige opleiding vanaf MBO 4 niveau
  Ervaring in de bouwsector, liefst in de houtskeletbouw
  Commerciële binnendienst ervaring.
  In het bezit van rijbewijs B.
  Vaardigheden met ERP-systemen & Microsoft O�  ce, met name Outlook, Word en Excel.
  Indien je kennis hebt van BlueBeam is dit een pré.

Denk je dat deze baan op jouw lijf geschreven is? Stuur dan je CV en motivatie naar Aukje Braams, 

Manager P&O, via a.braams@demar.nl. We zien je reactie met veel plezier tegemoet. 

Wil je meer informatie? Check www.demar.nl. 

DE MAR HEEFT EEN VACATURE VOOR EEN

NAUWKEURIGE CALCULATOR M/V


