den 15 december 2014

Kalkylator/Entreprenadingenjör Sökes!
Om Erlandsson Bygg i Öst
Vi är ett tillväxtbolag vilket gör att Du som medarbetare förväntas arbeta både flexibelt och
ansvarsfullt. Vi vill att du, i allt du gör, agerar utifrån ett helhetsperspektiv, d.v.s. för företagets bästa.
Vår kultur bygger på vår förmåga att skapa en laganda, att vi agerar ansvarsfullt i våra beslut och
initiativ samt att vi är personliga i våra interna och externa relationer. Din uppgift är att hjälpa dina
medarbetare att ta kloka beslut. Tillsammans ser vi till att vi lyckas.
Kalkylator/Entreprenadingenjör på Erlandsson Bygg i Öst
Som kalkylator/entreprenadingenjör på Erlandsson arbetar du i en grupp om fyra personer med
samma roll. Våra huvuduppgifter är att vinna anbud och att stötta produktionen i de projekt som vi
räknat hem. Du kommer närmast arbeta med mig som kalkylchef och även med våra projektchefer
och platschefer i produktionen. Du kommer följa projekten från anbud till slutbesiktning, detta gör att
du är får en bra bild av hela byggprocessen samt en miljö där du kan utvecklas snabbt. Rollen innebär
mycket kontakter både internt men även externt med kunder, leverantörer och underentreprenörer.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• I anbudsskedet upprätta ett anbudsunderlag genom inläsning, uppmätning och beräkning
samt sammanställning av material- och entreprenörsofferter.
• Planera och bereda inför produktionsstart tillsammans med projektchef och platschef.
• Ta in offerter på material/tjänster från leverantörer/entreprenörer och utifrån det arbeta fram
ett beslutsunderlag.
Kompetenskrav
Vi ser att du har en byggteknisk examen eller motsvarande kunskap från arbetslivserfarenhet inom
ROT alternativt Husbyggnad. Det är meriterande om du har erfarenhet av Officepaketet,
tidsplaneringsprogram och kalkylprogram. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska och
engelska, muntliga såväl som skriftliga. B-körkort krävs.
Egenskaper
Att arbeta som kalkylator/entreprenadingenjör innebär högt tempo inom flertalet projekt, så det krävs
god struktur och disciplin. Du har dagligen kontakt med många leverantörer och medarbetare vilket
underlättas av att du är en lagspelare med personligt engagemang och affärsmässighet. Vi
värdesätter att du självständigt planerar dina arbetsuppgifter och att du prestigelöst och modigt åtar
dig dem.
Du får gärna kontakta mig om Du har frågor eller funderingar eller kanske rentav vill skicka ansökan
redan idag!
Vänliga hälsningar
Karl Friskopp Pallin
Kalkylchef Erlandsson Bygg i Öst AB
karl.friskopp@erlandssonbygg.se
0733-43 92 93

www.erlandssonbygg.se
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