BEREGNER SØGES TIL ENTREPRISE
Der er travlt i vores entrepriseafdeling, og vi søger derfor en knivskarp beregner til nybyg og
renoveringsopgaver i total-og hovedentreprise til at indgå i vores stærke beregnerteam.
Bytømreren udfører alle typer byggeopgaver for både private og professionelle bygherrer.
Og med over 130 medarbejdere fordelt over vores tre afdelinger - entreprise, service og forsikringog mange byggeopgaver oplever vi en støt stigende vækst og positiv udvikling.
Frem mod 2020 er vores strategiske hovedmål at udvikle os fra håndværksvirksomhed til
byggevirksomhed indenfor total- og hovedentrepriser.
Dine ansvarsområder
• Beregning/kalkulation af entrepriseopgaver i total-, hoved- og fagentrepriser (størrelsesorden
4 - 40 mio.)
• Indhentning af tilbud fra leverandører og underentreprenører
• Koordinering med de øvrige projektmedarbejdere
• Udregning af akkorder
Vi forventer
• At du er uddannet bygningsingeniør, konstruktør eller besidder god håndværksforståelse
• At du har erfaring med egenproduktion
• At du kan håndtere at have mange bolde i luften
• At du er løsnings- og resultatorienteret
• At du har en god økonomisk forståelse
• At du evner at indgå i en konstruktiv dialog med kunder og projektledere
Vi tilbyder
• Et selvstændigt og ansvarfuldt job under udvikling i en flad organisationskultur
• Et job, du selv kan være med til at forme i forhold til dine kompetencer og faglige udvikling
• Gode forhold i en dynamisk atmosfære blandt fagligt kompetente medarbejdere
• Løn- og ansættelsesvilkår, som matcher dine kvalifikationer
• En aktiv personaleforening, som arrangerer sociale firmaarrangementer
Kan du se dig som del af vores beregnerteam med tiltrædelse snarest muligt, så send ansøgning
og cv til: job@bytomreren.dk og mærk emnefeltet med ”Entrepriseberegner”.
Vi behandler løbende indkomne ansøgninger. Ansøgningsfristen er d. 31.08.2017.
Ønsker du yderligere oplyser om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektchef Daniel
Jøhnke på tlf. 5139 5601 og/eller mail: dj@bytomreren.dk
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