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Kalkulatør til Grindsted
Er du sikker på tasterne, og har du et godt netværk i byggebranchen? Så kan det være
dig, vi søger til en nyoprettet stilling som beregner på vores travle hovedkontor i Grindsted.
Du bliver del af en dynamisk og ambitiøs entreprenørvirksomhed, der har fuld fart
på. De fleste af vores godt 130 medarbejdere har base i Grindsted, men vi har også en
nyere afdeling i Århus, som er vores platform for store vækstambitioner i det østjyske.
Selvom vi har mere end hundrede år på bagen og lever efter de klassiske byggedyder,
er vi lette til fods og altid med, hvor der sker noget.

Jobbet:
Som beregner i vores tilbudsafdeling kommer du til at arbejde med hoved- og totalentrepriser, og du vil være med hele vejen fra den indledende dialog gennem de tidlige
projekteringsfaser, udarbejdelse af udbudsmateriale og til de endelige kontrakter med
bygherrer, rådgivere og underleverandører. Det er også dig, der klæder projektlederen
på til at gennemføre projektet, som det er projekteret og regnet.

Din arbejdsdag vil gå med:
besigtigelser og formøder
opmåling, beregning og prissætning af opgaver
udarbejdelse af let forståeligt udbudsmateriale
udarbejdelse af tilbud inklusiv diverse præsentationsmateriale
sparring med projektledere, rådgivere og formænd om udvælgelse af de bedste og
mest økonomiske løsninger
opfølgning på projekter, efterkalkulation samt løbende ajourføring af kalkulationssystemet

Dig:
Du har en stærk faglig profil, men også en række personlige kvaliteter, der gør dig til en
værdsat samarbejdspartner og kollega.
Vi forestiller os, at du:
har teoretiske og praktiske færdigheder, der matcher jobbet – måske er du hånd- 		
værker med efteruddannelse som byggetekniker, bygningskonstruktør eller
bygningsingeniør
har et godt netværk i byggebranchen
ved alt om at udarbejde og granske kontrakter
har 3-5 års erfaring med kalkulation, prisindhentning og tilbudsarbejde på byggerier
til erhverv, boliger og institutioner
er en god købmand med sans for økonomi

På den personlige side, har du:
gode samarbejdsevner, så du har al viden i organisationen til rådighed, når du
afgiver tilbud
evnen til at holde hovedet koldt i en travl hverdag
et godt overblik samtidig med, at du har styr på alle detaljer
en struktureret og målrettet tilgang til dine opgaver

Udvikl dig sammen med os
Du begynder med en grundig introduktion til virksomheden KG Hansen og de mennesker, du skal arbejde sammen med. Det er ret mange, for vi arbejder tæt sammen på
tværs af afdelinger for at sikre en gnidningsfri overgang mellem de forskellige faser i et
projekt.
Du vil opleve en arbejdsplads, hvor respekt, ansvarlighed og høj faglighed er
kerneværdierne. Det er sådan, vi sikrer glade medarbejdere og kunder. Du vil også
opleve at blive støttet i din udvikling og at få attraktive ansættelsesvilkår med hensyn
til løn, pension, sundhedsforsikring mv.

Interesseret?
Send os din ansøgning hurtigst muligt. Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte Henning Christensen på tlf. 23 23 88 45 eller søg direkte her.
Alle henvendelser behandles fortroligt og vil blive behandlet løbende.

K.G. Hansen & Sønner a/s er en solid byggevirksomhed, der udfører nybyggeri og renovering i hovedog totalentrepriser. Vi har bygget siden 1910 og beskæftiger i dag mere end 130 medarbejdere.

