BEREGNER TIL BYGGEBRANCHEN
En af vores erfarne beregnere har valgt at trappe sit arbejdsliv ned, og vi søger derfor yderligere en beregner på fuld
tid til vores beregner team.
Har du kendskab til byggeprocesser og kan vurdere tidsforbrug og tegningsmateriale, så er det måske dig, vi har brug
for til vores tilbudsfunktion.
OM JOBBET
Du får ansvar for tilbudsgivning, som omfatter kalkulationer af tilbudsmateriale på primært hovedentrepriser og
fagentrepriser. I jobbet forventes nogen forhandling med underentreprenører, og du vil desuden få et tæt samspil
med vores byggeledere og produktion.
OM DIG
Du har en byggeteknisk baggrund og eventuelt praktisk erfaring som håndværker – og gerne erfaring fra et lignende
job. Du er konstruktiv og god til af finde omkostningsbesparende løsninger, som du formår at videreformidle til
kollegaer og samarbejdspartnere.
I jobbet forventes at du:
•
•
•
•
•
•

Kan afslutte opgaver og overholde deadlines.
Har analytisk tilgang til dine arbejdsopgaver.
Tager initiativer og har en løsningsorienteret tilgang til opgaverne.
Har motiverende samarbejdsevner og kan bevare overblikket i en travl hverdag.
Er ansvarsbevidst og har faglig stolthed.
Kendskab til Sigma kalkulationsprogram er en fordel.

OM OS
Kopp Sorø er en byggevirksomhed som primært udfører byggeopgaver på Sjælland. Vi har afdelinger i Sorø, Slagelse
og Kalundborg og egne håndværkere indenfor tømrer, -snedker, -murer, -brolægger og -malerfagene.
Vi udfører ombygninger af detailkæder, erhvervsejendomme, nyopførelse af huse, renovering af bevaringsværdige
bygninger og kirker, ombygning af privatboliger og traditionelle daglige vedligeholdelsesopgaver.
Med udgangspunkt fra vores kontor tæt ved motorvejsafkørsel 37 på E20 i Sorø, tilbyder vi et selvstændigt og
varierende job i en virksomhed med en flad organisationsstruktur og travlhed fra første fløjt. Virksomheden er i
vækst og der er gode udviklingsmuligheder for den rette person.
LØN
Din løn afspejler dine kompetencer og resultater. Hertil kommer pensionsordning og sundhedsforsikring som er en
del af din samlede lønpakke.
DIN ANSØGNING
Hvis du finder stillingen interessant sender du din ansøgning og cv til Bo Christensen på e-mail: bo@kopp-soroe.dk.
Ansøgningsfrist er senest 1. april, dog vil ansøgninger blive behandlet løbende. Ønsker du at høre nærmere om
jobbet, er du velkommen til at kontakte Bo på telefon 24210198 eller direktør Lars Mouritsen på telefon 23358500.
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