Er du vores nye beregner?
Kjær Knudsen søger en beregner med en håndværksmæssig baggrund. Kjær Knudsen har både en
service- og projektafdeling, som begge er i kraftig vækst. Vi har rigtig travlt og søger derfor en
selvstændig og struktureret beregner.
Stillingen
Som beregner hos Kjær Knudsen, vil du være ansvarlig for beregning af byggesager i størrelsen 1-50
mio. kr. Du skal beregne tilbud indenfor hoved-, store og fagentrepriser. Derudover skal du kalkulere
egenproduktion indenfor murer- og tømmerarbejde. Dit overordnede ansvar bliver at levere præcise
kalkulationer og overslagspriser. Du skal indhente og granske tilbud og priser fra fagentreprenører og
gennemgå udbudsmateriale. Derudover vil du være med i processen fra tilbudsfasen med evt.
tilhørende prækvalifikation til byggestart på vundne opgaver herunder deltagelse i besigtigelse og
licitationer. Du vil også komme til at have kontakten med nuværende og potentielle leverandører.
Kvalifikationer
Du har en relevant håndværksmæssig baggrund suppleret med en videregående uddannelse som
f.eks. konstruktør, bygningsingeniør eller byggetekniker. Vi forventer, at du kommer fra en lignende
stilling og har erfaring med at regne egenproduktion, total-, hoved-, store og fagentrepriser. Du
arbejder struktureret og er god til at planlægge. Det er vigtigt at du er samarbejdsvillig men god til at
arbejde selvstændigt. Du har dokumenteret erfaring med tilbudskalkulation og er vant til at identificerer
de teknisk og økonomisk mest optimale løsninger, ligesom du har et godt kendskab til
bygningslovgivning og byggeriets aftaleforhold.
Som person skal du være troværdig, stabil og have humor. Vi forudsætter, at du er fortrolig med IT på
brugerniveau, velformuleret i skrift og tale samt skriver og taler det danske sprog flydende. Din
ansøgning skal afspejle ovenstående for at komme i betragtning. Derudover har du kørekort og ren
straffeattest.
Vi tilbyder
Et udfordrende job i en projektorienteret, dynamisk og spændende virksomhed. Du bliver en del af et
team af kompetente og engagerede kollegaer i en flad struktur, der sætter en ære i at tilbyde og levere
kunderne de bedste og mest innovative løsninger. Gagepakken forhandles på et konkurrencedygtigt
niveau efter kvalifikationer. Kjær Knudsen er på forkant med udviklingen i byggebranchen og tilbyder
løbende efteruddannelse.
Om Kjær Knudsen
Kjær Knudsen A/S er et byggefirma fra 1931 med stolte håndværkstraditioner og specialkompetencer
inden for byggeri og teknisk rådgivningen indenfor byggebranchen. Kjær Knudsen har ca. 60
medarbejdere tilknyttet hovedsædet i Herlev – heraf 10 på kontoret. Vores kernekompetencer er
tømrer-, murer-, jord/beton- og kloakarbejder, som vi har i egenproduktion. Vi udfører fag-, hoved- og
storentrepriser - typisk renoveringsopgaver. Du kan læse mere om Kjær Knudsen på
www.kjaerknudsen.dk
Spørgsmål til stillingen?
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør og medejer Jan Bech på 53 53 88
00 eller rekrutteringsansvarlig Tannie Rosenørn på 42 40 04 86.
Søg stillingen
Send din motiveret ansøgning med CV til tr@kjaerknudsen.dk. Skriv ”Beregner” i emnefeltet. Vi
inviterer løbende til samtale, så søg hurtigst muligt.
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