Tilbudsberegner
Dygtig og erfaren beregner til vores tilbudsgivning af større anlægsprojekter.
Om jobbet
Til beregning af fag-, hoved- og totalentrepriser der omfatter vej- og banearbejde, havnebyggeri, kystsikring, større byggemodninger, etablering af afvandings-, energi- og forsyningsledninger m.m., søger vi en
dygtig og erfaren tilbudsberegner.
Det er et job med frihed under ansvar og i udgangspunktet er jobindholdet meget selvstændigt, der kræver
at du selv kan planlægge og strukturere din hverdag. Du bliver tilknyttet vores kontor i Greve, og selvom
M.J. Eriksson er en virksomhed med over 700 fastansatte og spredt på mange forskellige adresser, vil du
opleve en tæt kollegial nærhed, og en virksomhed, hvor der er kort aftræk fra beslutning til handling.
Om dig
Du kan med din tekniske baggrund uddrage mængder fra en tegning, udlede en fornuftig byggetakt og kan
gå ind i diskussioner om udførelse af et ledningstrace, opbygning af en sporkasse til baneanlæg eller etablering af en byggegrube. Du kan på baggrund af tilbudslisten hurtig danne dig et overblik over, hvornår du
kan have dit tilbud klar til levering, der sandsynligvis skal rettes i 11. time.
Du har det godt med at ”eje” dine projekter og arbejder disciplineret for selv at afslutte tilbuddet og overholde deadlines. Du kan opsætte en tidsplan i Microsoft Project, og det vil absolut være en fordel, hvis du er
fortrolig med Sigma, og måske også kan hive mængder ud af en 3D tegning. Om udbudsmaterialet er på dansk
eller engelsk betyder ikke så meget for dig.
Om os
M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører med over 700 ansatte og aktiviteter i hele
landet. Vi er med til at udvikle og udbygge Danmark med vores anlægsprojekter, der omfatter en bred vifte
af arbejdsområder inden for infrastruktur, energi og forsyning, miljø og kloakering, byggeri og renovering,
klimatilpasning og meget mere.
M.J. Eriksson er en virksomhed med en flad organisationsstruktur, hvor den direkte kommunikation er i højsædet, og hvor fleksibilitet og hurtige beslutningsprocesser præger arbejdsgangen i vores travle hverdag.
Du kan læse meget mere om os på www.mje.dk
…

Ansøgning
Yderligere information om stillingen eller om vores virksomhed, fås hos direktør Stig Munch-Jensen, som du kan
kontakte på telefon 20 14 03 20. Din korte ansøgning med CV imødeses snarest til Stig på mail: smj@mje.dk.
.

Venlig hilsen
M.J. Eriksson A/S
Fortrolighed: Ved at sende os oplysninger om dig selv giver du samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og
anvender disse oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til smj@mje.dk. Herefter
sletter vi straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig.

