Tilbudsansvarlig
- Er du vores nye kollega?
HK Byg Entreprise A/S er en entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hoved- og totalentreprise på
Sjælland. Vi udfører renoveringer og transformationer af bolig- og erhvervslejemål. I dag har vi ca. 30
funktionærer samt 15 håndværkere i egenproduktion (tømrer og murer)
Arbejdspladsen
Vi oplever pt. en støt stigende ordretilgang
på større og mere omfattende projekter. Vi
har desuden en ambition om en stadig vækst
i de kommende år hvilket stiller krav til, at vi
skal regne på flere sager. Her har vi brug for en
fagligt stærk person der kan indgå i vores tilbudsteam, og som har kendskab og erfaring
med beregning af byggesager.
Vi har kontor i hjertet af København og har
mange spændende og alsidige projekter

i byen. Vi har en flad struktur med åben
kommunikation og samarbejde på tværs af
organisationen, hvor frihed under ansvar
spiller en central rolle i den måde vi
arbejder på.
Vi kan tilbyde et uformelt og godt
arbejdsmiljø, hvor vi lægger stor vægt på
godt kollegaskab og samarbejde. Du får
gode kollegaer og mulighed for at præge din
egen stilling.

Om stillingen
HK Byg Entreprise søger en dedikeret og
byggefaglig tilbudsansvarlig. Du bliver en del
af projekterne fra start til overlevering til
produktionen. Du kommer til at kommunikere
med mange forskellige faggrupper samt
rådgivere.

Du vil arbejde selvstændigt med egne sager,
men vil altid kunne sparre med det øvrige
tilbudsteam. Du vil referere til vores
tilbudschef.

Som Tilbudsansvarlig vil dine ansvarsområder bl.a. være (men ikke kun):
Tilbudsansvarlig

+ Planlægning af tilbudssag

+ Sikre overholdelse afleveringsfrister

+ Deltage i besigtigelser

+ Dialog med rådgiver og bygherre

+ Indhentning af priser
+ Kalkulation af entrepriser
+ Kalkulation af egenproduktion
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+ Overlevering fra kalkulation til produktion.
+ Granskning af projektmateriale
+ Opmåling og udtræk af mængder

Vi skaber rammerne
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Tilbudsansvarlig
- Er du vores næste kollega?

Profil
Vi leder efter en selvstændig og engageret
Tilbudsansvarlig, der forstår selv at tage
initiativ og ansvar. Du skal være systematisk
og grundig, samt have en god økonomisk
forståelse for komplekse byggesager. Du har
kendskab til alle aspekter i tilbudsarbejdet og
forstår at samle trådende og udpensle grænsefladerne mellem de forskellige faggrupper. Du
forstår at overlevere informationer og sørger
for overdragelse til produktionsteamet. Du
skal have en god social forståelse og kunne
navigere rundt blandt både
håndværkere, underentreprenører, rådgivere
og bygherre.

Kvalifikation og baggrund

+ Du har minimum 3 års erfaring som
tilbudsberegner

+ Du er selvstændig og ansvarsbevidst
+ Du har en håndværksmæssig eller byggeteknisk baggrund

+ Du har indgående kendskab til Sigma
Estimates og/eller et andet
kalkulationsprogram

+ Du er udadvendt, positiv og fleksibel
Det er en fordel hvis

+ Du har kendskab til AB92/
ABT93, AB18

+ Du har gode kommunikationsevner
+ Du har erfaring med programmer
som Revit, Bluebeam og Solibri

For yderligere informationer om stillingen kan du kontakte tilbudschef, Søren Hindkær, på tlf.
2533 3595 eller på e-mail: sh@hk-byg.dk.
Tiltrædelse snarest muligt
Alle ansøgninger skal sendes til job@hk-byg.dk med teksten ”Tilbudsansvarlig” i emnefeltet.

HK Byg Entreprise A/S
Cvr.: 33493347

Vi renoverer og ombygger
DK-1160 København

Hoved- eller totalentreprise
Amagertorv 24

