BEREGNER
Udbudsmateriale - Kalkulation - Købmandsskab

Vores kunde - PNP-BYG A/S - står overfor mange og

Hvorfor skal du søge dette job?

Du er på forkant og vedholdende.

Ansøgning:

nye spændende projekter og søger derfor en dygtig og

Du vil få en central position i organisationen.

Du har forretningsforståelse og empati i forhold til samar-

Vil du søge stillingen, skal din ansøgning og CV skal være

erfaren beregner til at være en central person i deres

Som beregner får du ansvaret for og bliver motiveret af at

bejdsparter, myndigheder og øvrige interessenter.

i Word eller pdf-format og være på på dansk og kan kun

team.

levere præcise kalkulationer og overslagspriser.

Dit gode humør og din personlighed bidrager til en god

sendes via denne mail:

Du kan lide at indhente og granske tilbud og priser fra

stemning.

Hvorfor vil PNP-BYG ansætte dig?

fagentreprenører.

Du har erfaring med at kalkulere hoved-, fag- og totalen-

Du tager del i kontakten til vores kunder og leverandører.

Hvad tilbyder PNP-BYG dig iøvrigt?

trepriser.

Du kommer til at gennemgå udbudsmateriale og udføre

Et åbent og uformelt arbejdsmiljø.

Ansøgningsmateriale mm. der ikke overholder dette,

Du har min. 4 års erfaring fra en lignende stilling.

kalkulationer.

God fast løn inkl. pensions- og sundhedsforsikring samt

bliver ikke behandlet.

Du har en baggrund som bygningskonstruktør, bygningsin-

Du skal kalkulere på egenproduktion.

bonusordning.

geniør, byggetekniker eller lignende.

Du skal deltage i besigtigelse og licitationer.

Attraktive muligheder for efteruddannelse.

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillingsan-

Du er vant til at identiﬁcere de teknisk og økonomisk

Du skal overdrage projekter til produktionen.

Korte beslutningsveje.

noncen af vores hjemmeside:

mest optimale løsninger.

161@ht-rekruttering.dk

Dygtige kolleger og dygtige samarbejdspartnere.

Du kan anvende IT-værktøjer.

Hvad skal du ellers kunne?

Du har et godt kendskab til bygningslovgivning og byggeri-

Du kan arbejde selvstændigt og struktureret.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen:

www.ht-rekruttering.dk/job.php

ets aftaleforhold.

Du ved at kun ved at samarbejde når vi i mål.

Ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på

Du er dynamisk og kan strukturere din arbejdsdag.

tlf.: 29 27 71 88.

Vi har ingen ambitioner om at blive den største, men bruger vores energi på at udføre opgaverne til bygherres fulde tilfredshed gennem dygtige medarbejdere, hårdt arbejde og ikke mindst godt håndværk.
Vi vil være Storkøbenhavns førende renoveringspartner. Vi fastholder og udvikler vores position som regionens førende renoveringsekspert ved at være de bedste på centrale områder.
PNP- BYG A/S har renoveret ﬂere end 1000 etageejendomme i hovedstadsregionen og i dag beskæftiger vi over 100 personer fordelt på timelønnede håndværkere, funktionærer, kontorpersonale samt underentreprenører.

www.ht-rekruttering.dk

