Tilbudsberegner søges

Hvis du er en dygtig tilbudsberegner, elsker at jonglere med tal, og at gøre
en god handel, så er det dig vi søger
Juul & Nielsen søger en beregner til tilbudsafdelingen i Glostrup

Arbejdsopgaver
•

Kalkulere tilbudssager herunder egenproduktion i form af tømrerarbejde

•

Indhente og bearbejde tilbud fra underentreprenører og leverandører.

•

Gennemlæse udbudsmateriale og risikoanalysere udbuddet

•

Samarbejde med produktionsafdelingen ifm. kalkulationer.

•

Besigtigelse samt opmåling

•
•

Overdragelse til produktionen og efterfølgende evaluering
Kvalitetssikre tilbud

•

Løbende opfølgning og evaluering på byggesager

•

Foretage beregninger i Sigma

Dine kvalifikationer
• Vi ser gerne at du har en uddannelse som bygningskonstruktør og en baggrund som tømrer eller bygningssnedker og gerne erfaring fra en lignende stilling.
• Du skal være udadvendt og kunne lide at have kontakt med mange mennesker i din dagligdag
• Du skal kunne læse tegninger og projektbeskrivelser og være hurtig til at danne dig et
overblik over en sag
• Du må gerne have erfaring med Sigma, da det er det program vi anvender i det daglige til
vores kalkulationer og du skal være en erfaren PC-bruger
• Du skal være god til at samarbejde både på tværs af organisationen og indenfor tilbudsafdelingen.
• Du skal have is i maven og kunne holde hovedet koldt i pressede situationer
Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed og samtidig skal du være god til at samarbejde med vores afdelings- og projektledere. Da vi har travlt i afdelingen med en stor tilgang af
sager kan tiltrædelse ske snarest.
Vi håber at høre fra dig. Send din ansøgning til bjj@juul-nielsen.dk og gerne mærket i emnefeltet med ””Tilbudsberegner”. Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt.
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om vores hverdag så kontakt tilbudschef Bjarne Jørgensen på bjj@juul-nielsen.dk eller ring på 22 95 80 61

Gage/Vilkår

God løn efter kvalifikationer, du indgår i firmapensionsaftalen, sundhedsforsikring og madordning. Arbejdstiden er 37 timer og afholdes indenfor tidsrummet 7.00-17.00

Virksomheden
Juul & Nielsen er en velkonsolideret entreprenørvirksomhed med hovedkontor I Glostrup og afdeling I Aarhus. Til
hovedkontoret i Glostrup
søger vi en kompetent Tilbudsberegner
100 års ansvarlighed
I dag er vi med mere end 200
medarbejdere i København og
Aarhus en af landets største
håndværksbaserede entreprenører. Gennem vores mere end 100 år lange historie er
vi vokset via fusioner og opkøb, der har bragt særlige
kompetencer ind i virksomheden.
Smidige processer
Vi har ikke en stor, bureaukratisk organisation med kostbare mellemled og stabsfunktioner. Vores struktur er flad
og besat af erfarne medarbejdere, der kan tænke nyt og
selv tage en beslutning. Derfor går vi ikke i stå, når vi støder på udfordringer. Vi finder
hurtigt de udveje, der sikrer
en høj kvalitet, smidig realisering og tilfredshed hos alle
involverede parter.

