TILBUDSBEREGNER TIL JAKON A/S
Jakon søger en beregner til vores tilbudsafdeling i Ballerup. Tilbudsafdelingen håndterer tilbud, fra vi modtager en
forespørgsel fra en kunde til sagsoverdragelse af vundne ordrer til produktionen.
Dine primære opgaver
•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang, granskning og risikovurdering af udbudsmateriale
Besigtigelse samt opmåling
Beregning af tilbud for egenproduktionen, herunder mængdeberegning og timeforbrug
Indhentning af tilbud fra underentreprenører/leverandører
Bidrage til udarbejdelse af arbejdstidsplaner samt beskrivelse af bløde værdier
Deltage i kontraktforhandlinger
Overdragelse til produktionen og efterfølgende evaluering

Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Du har en baggrund som tømrer/snedker kombineret med en teknisk uddannelse eller med erfaring fra
lignende stilling
Du er god til tal og har erfaring med Excel
Du kan læse tegninger og projektbeskrivelser og hurtigt danne dig et overblik over sagen
Erfaring med tilbudsberegning og kalkulation er en fordel og gerne erfaring med kalkulationsprogrammer
som Visual Kalkulation eller Sigma
Det vil være en fordel med kendskab til love og sikkerhedskrav inden for byggebranchen samt Bips
Erfaring med eller kendskab til Revit er en fordel men ikke et krav

Stillingen som beregner fordrer en høj grad af selvstændighed og evnen til at koordinere og prioritere egne opgaver.
Du vil blive en del af et team på 8 medarbejdere med reference til tilbudschefen. Vi tilbyder gage efter kvalifikationer,
pension og sundhedsforsikring, m.v.
Tiltrædelse snarest. Vi indkalder løbende til samtaler.
Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning vedlagt CV og mærket ”Tilbudsberegner” snarest muligt. Alle
ansøgninger bliver behandlet fortroligt. Din ansøgning skal sendes til mo@jakon.dk
Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til Tilbudschef Michael Olsen på tlf. 44 83
02 00.

Jakon A/S er et velrenommeret byggefirma med 300 medarbejdere, der omsætter for ca. 700 mio. kr. indenfor tømrerog snedkerarbejde samt hoved-, stor- og totalentrepriser. Flere oplysninger på www.jakon.dk.
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