OLE JEPSEN A/S SØGER KALKULATIONSMEDARBEJDER
HAR DU FLAIR FOR TAL OG HAR DU MIN. 2 ÅRS
ERFARING MED AT ARBEJDE MED KALKULATION OG
TILBUD? SÅ ER DU MÅSKE VORES NYE
KALKULATIONSMEDARBEJDER!
Vi søger en kalkulationsmedarbejder til vores
tilbudsafdeling, hvor du vil indgå som et vigtigt led i at
udarbejde tilbud af høj kvalitet og vinde sager til
virksomheden. Du vil arbejde tæt sammen med
engagerede kollegaer med stor ekspertise og viden på
området med oplæring og daglig sparring. Din
hverdag vil være kendetegnet af viljen til at vinde
opgaven og at yde en høj kvalitet i et uformelt
arbejdsmiljø, hvor personlige relationer til både
kollegaer, samarbejdspartnere og kunder er centralt.
DINE OPGAVER SOM KALKULATIONSMEDARBEJDER

Kalkulation og prissætning af varierede størrelser
projekter primært i hoved-, total- og storentreprise.

Mængdeberegning og kalkulation i SIGMA indenfor
tømrer/snedker, murer, jord, kloak og beton.

Indhente tilbud fra underentreprenører og
leverandører.

Sammensætte og kvalitetssikre tilbud i tæt
samarbejde med kollegaer og tilbudschefen.

Deltage i besigtigelser og licitationer.

Være opsøgende og skabe gode relationer.
DIN PROFIL

Du har solid erfaring med at arbejde med kalkulation
og tilbud og har arbejdet med lignende opgaver.

Du er erfaren i SIGMA og i vedligeholdelse af
databaser.

Du arbejder både selvstændigt og teamorienteret.

Har byggeteknisk indsigt i materialer og
udførelsesmetoder, og kan se sammenhængen
mellem det tekniske og praktiske.

Rutineret bruger af MS Office, ikke mindst Excel og
MS Project.

Du er selvstændig og tager ansvar.

Du har en håndværksmæssig baggrund gerne
suppleret med en uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør eller lignende.

FREMTIDSMULIGHEDER

Ansvar for egne tilbudssager.

Personlige og faglige udviklingsmuligheder.
VI TILBYDER

Du bliver en del af et engageret team i
tilbudsafdelingen og får en vigtig funktion i
virksomhedens fortsatte udvikling.

Oplæring og sparring fra både kollegaer og
tilbudschefen.

Attraktive ansættelsesforhold i en stabil organisation
med kort vej til en beslutningsdygtig ledelse.

Et åbent, kollegialt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op og
hjælper hinanden.

En virksomhed, der lægger vægt på personlige
relationer og sociale arrangementer med
kollegaerne.
OM OS
Vi er en velkonsolideret entreprenørvirksomhed i vækst med
opgaver indenfor nybyggeri, ombygning, renovering og
vedligeholdelse for offentlige, halvoffentlige og private
kunder.
VIL DU VIDE MERE?
Vil du vide mere om jobbet som kalkulationsmedarbejder,
er du velkommen til at kontakte tilbudschef Hans-Erik
Hansen eller adm. direktør Ole Jepsen på tlf. 45 88 31 00.
Kan du se dig selv i vores virksomhed og i jobbet som
kalkulationsmedarbejder - så send en ansøgning vedlagt
dit CV til HR@ole-jepsen.dk.

ANSØGNING
Send en ansøgning vedlagt dit CV i pdf til
HR@ole-jepsen.dk

Ansøgningsfrist den 12. december 2019
Alle ansøgninger behandles fortroligt.
Løn aftales individuelt. Tiltrædelse snarest muligt.
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