Tilbudsberegner søges til betonopgaver

KPR Beton A/S
Vi er en entreprenørvirksomhed med erfarne kræfter og fokus på kvalitet, kundetilfredshed og digitalisering af arbejdsprocessen.
Vi varetager hele processen fra støbning af fundamenter - gulve - insitu vægge - ramper samt etablering af kældre.
Hos os er ingen arbejdsopgaver for store eller for små, og vi kan derfor trække på erfaringer fra en lang række forskellige
opgaver inden for betonarbejder.
Vækstpotentialet er stort, og for at nå målet søger vi en erfaren tilbudsberegner, som ønsker at præge vores udvikling og
sikre kvaliteten af vores stigende mængder af tilbud.

OM STILLINGEN
Som tilbudsberegner er du virksomhedens repræsentant, og du skal udvise økonomisk ansvarlighed herfor. Det
forventes at du altid er opdateret med div. licitationsportaler, samt du er opsøgende på mersalg og nye projekter.
Det vil være dit job at sikre, at indkommende tilbudsforespørgsler bliver regnet og kalkuleret til gældende tidsfrister.
Arbejdsstedet forventes at blive fast på en af vores kontorer.
PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
•
•
•
•
•
•
•

Registrering af indkommende tilbudsforespørgsler samt tidsplaner i fælles database
Indhente tilbud fra leverandører og underentreprenører til beregningsprocessen
Deltage i diverse besigtigelser for visualisering af projektet efter aftale med direktøren
Sikre alt projektmateriale inden projektgennemgang og projektgranskning
Sikre fælles gennemgang af tilbuddet med direktøren inden fremsendelse
Sikre at alle rettelsesbreve, tekniske forespørgsler og reviderede tegninger er til stede i
beregningsprocessen
Medansvar for udarbejdelse af prækvalifikationer

KVALIFIKATIONER
•
•
•
•
•
•

Du har gerne en uddannelse som bygningskonstruktør eller bygningsingeniør, eller anden solid
baggrund med betonarbejder
Du har erfaring med beregning og kalkulation fra lignende stilling og gerne fra anlægsbranchen - min. 5 års
erfaring.
Du er ajour med gældende bygningsreglementer, lovgivning, AB92-AB18 og AB93
Du er fortrolig med IT generelt. Du har erfaring med Sigma og gerne kendskab til Navision
Du er handlekraftig og kan tage ansvar
Du har et godt drive og lyst til at være med til at udvikle virksomheden

DU TILBYDES
KPR Beton A/S tilbyder en spændende stilling i et ungt og dynamisk miljø, hvor vi har fingeren pulsen indenfor
nytænkning i entreprenørbranchen. Du bliver en del af et team af dygtige og kompetente medarbejdere. Der hersker
fleksibilitet, og du får mulighed for at præge din egen hverdag.
Lønpakken bliver sammensat efter dine kvalifikationer og indeholder pension og sundhedsforsikring.
Kontakt
Ansøgning samt CV og andre referencer sendes til info@kprbeton.dk inden d. 20-02-2020. For yderligere spørgsmål
til stillingen, kontakt David K. Larsen på telefon 51 29 84 40.
Samtaler fortages løbende, og stillingen vil blive besat når den rette kandidat er fundet.

