Med gode folk
skal land bygges
Vil du være en af os?

Kalkulatør til Aarhus
Kan du beregne priser på alt fra store lagerhaller til unikke og komplekse byggerier?
Og har du lyst til at udvikle dig gennem udfordrende opgaver og faglig sparring med
dine kompetente kolleger?
Størstedelen af vores godt 140 medarbejdere har base på vores hovedkontor i
Grindsted, men for godt et år siden, slog vi dørene op til vores afdeling i Aarhus,
som en del af vores ambitiøse vækststrategi for det østjyske marked. Selvom vi har
mere end hundrede år på bagen, og er baseret på et solidt jysk fundament, ser vi
fremad, agerer proaktivt og holder os opdateret på den seneste udvikling.

Jobbet:

Du vil som kalkulatør i vores kalkulationsafdeling komme til, at arbejde med både
hoved- og totalentrepriser, og du vil være med i arbejdet lige fra den indledende dialog, gennem de tidlige projekteringsfaser, udarbejdelse af udbudsmateriale til forhandling af de endelige kontrakter med både 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 præsentationsmaterialer
Sparring med projektledere, rådgivere og formænd omkring udvælgelse af de 		
rigtige konstruktionsløsninger, samt sikring af de økonomisk mest fordelagtige 		
projekter
Opfølgning på projekter, efter kalkulation samt løbende ajourføring

Dig:
Din baggrund kan f.eks. være håndværker med en efteruddannelse som byggeteknikker, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør. Vi forventer, at du har 3-5 års relevant
erfaring med tilbudsafgivelse af hoved- og totalentrepriser eller lignende opgaver fra
branchen, samt at du:
besidder teoretiske og praktiske færdigheder, som matcher jobbet
har et godt netværk i byggebranchen
har kendskab til kontraktudarbejdelse og -granskning
har forståelse og erfaring med kalkulation, prisindhentning og tilbudsarbejde
er en god købmand med sans for økonomi

På den personlige side, er det vigtigt, at du:
har evnerne til at samarbejde bredt, en positiv indstilling og en rolig natur
er i stand til bevare overblikket og stadig forholde dig kritisk til detaljen
er robust og formår at holde hovedet koldt i en travl hverdag
har en struktureret og målrettet tilgang til dine opgaver

En arbejdsplads hvor du kan udvikle dig
Du begynder med en grundig introduktion til virksomheden og de mennesker, du skal
samarbejde 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 på: sj@kgh.dk - vi afholder samtaler løbende.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte entreprisedirektør, Stern Johansen
på tlf. 40 11 64 99

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 140 medarbejdere.

