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Hauge Gruppen søger en tilbudsberegner
Til vores El-afdeling søger vi en engageret tilbudsberegner med kendskab til kalkulation af el-projekter i
varierende størrelse og kompleksiteter indenfor byggeri og industri. Den nye tilbudsberegner refererer til
tilbudschefen og afdelingslederen for el-afdelingen.
Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har en byggeteknisk uddannelse som el-installatør, el-tekniker eller lignende, gerne med en relevant
håndværksmæssig baggrund.
Du har erfaring fra en lignende stilling indenfor el-branchen.
Du har erfaring med kalkulation i CalWin.
Du har erfaring med entreprisestyring af mindre sager.
Du er erfaren bruger af Microsofts Office pakke og andre relevante IT-programmer.
Du arbejder temaorienteret og evner at kommunikere åbent og tydeligt på alle niveauer.
Du trives med tværfaglige projekter i samarbejde med kollegaer.
Struktureret og selvstændigt arbejdende med fokus på at skabe optimale løsninger.
Du har høj fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi.
Du er i stand til at arbejde med forskellige opgaver og samtidigt bevare overblikket, også i pressede
situationer.

Din succes i stillingen vil være afhængig af evnen til at kalkulere præcist med baggrund i såvel programmer
som din brancheerfaring.
Følgende nøgleord beskriver bedst stillingens indhold.
•
•
•
•
•

Planlægning og styring af tilbudsager i samarbejde med salgsafdelingen.
Styring af mindre projekter / entrepriser i samarbejde med afdelingslederen.
Projektafklaring i opstartsfasen på projekter i samarbejde med afdelingslederen.
Evaluering og optimering af indkøb til de vundne sager.
Kvalitetssikring af egne projekter i samarbejde med medarbejderne på byggepladsen.

Vi tilbyder
•
•
•
•

Mulighed for at udvikle din faglighed gennem interessante og forskelligartede projekter.
Et afvekslende job i en spændende virksomhed.
En uformel organisation med stor frihed under ansvar.
Vi tilbyder en til tider hektisk dagligdag, som er præget af en fri og uformel tone.

Hauge Gruppen tilbyder ordnede løn- og ansættelsesvilkår, som matcher de stillede krav samt mulighed for
relevante kurser og efteruddannelse. Vi tilbyder en særdeles spændende stilling med stort
udviklingspotentiale for den rette medarbejder.
Hauge Gruppen er en ejerledet håndværkervirksomhed med flere discipliner under samme tag. Yderligere
information på www.haugegruppen.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teknisk direktør Jesper Karlsen på
telefon 66189600 eller 24256093. Skriftlig ansøgning inkl. CV sendes på mail til:
Hauge Gruppen A/S
Bladstrupvej 9B
DK-5270 Odense N.
Att. Jesper Karlsen
info@haugegruppen.dk

