Jobopslag

Er du en af branchens bedste tilbudsberegnere og vil du være en del af vores
dygtige tilbudsteam i vores Construction afdeling.
Vil du være med til at udvikle vores Construction-afdeling til at nå helt nye højder?
Construction afdelingen er en del af Norisol Danmark A/S og har fysisk kontor i Norisols hovedkontor på
Mileparken i Skovlunde. Afdelingen arbejder med lukningsopgaver og tyndpladekonstruktioner med særligt
fokus på innovative og energirigtige løsninger. Markedet for energirenoveringer – og optimeringer er
kraftigt i vækst og vi har tænkt os at følge med i samme fart. Et nyt forretningskoncept som
containerboliger ser vi også som et spændende udviklingsområde.
Vi er i vækst og derfor leder vi efter en dygtig tilbudsberegner, der kan styrke vores team og som motiveres
af selvstændige opgaver og som har et personligt drive til at skabe resultater.
I segmentet Construction giver vores ekspertise inden for isolerings-, stillads- og facadekontrakter os
mulighed for at byde på større tværfaglige kontrakter med stor faglig tillid. Med tværfaglig uddannelse af
vores medarbejdere kan vi rationalisere projektstyring, øge fleksibilitetsniveauet og give vores kunder
væsentligt lavere omkostninger. Vi kan også tildele de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at få
arbejdet hurtigt udført, da vi sørger for at videreuddanne vores medarbejdere løbende.

Hovedopgaver og ansvarsområder:
Tilbudsberegnerens hovedopgaver og ansvarsområder omfatter, men er ikke begrænset til:









Kalkulation og tilbud samt opfølgning på afgivne tilbud
Kontrol af ordremængder
Opmåling
Vedligehold af kalkulesystem
Sikre at gældende forretningsgange, processer og bemyndigelsesregler overholdes
Koordinering og gennemførelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter inden for afdelingens
geografiske område i samarbejde med afdelingens andre projektledere og afdelingslederen
Håndtering af underentreprenører
Kundekontakt

Om dig
Har du branchekendskab er det absolut en fordel.
Du har erfaring fra tilbudsberegningen inden fra branchen og trives i et travlt miljø sammen med dygtige
kolleger.
Herudover lægger vi vægt på, at du som person:
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Er en dygtig og målorienteret medarbejder
Er udadvendt og serviceorienteret.
Har en resultatorienteret tilgang til dit arbejde
Er analytisk og har gode kommunikationsevner
Motiveres ved arbejdet med at skabe en bedre hverdag for kollegerne
Er vant til at etablere og vedligeholde gode arbejdsrelationer
Er vedholdende og formår at arbejde på tværs af koncernen

Vi tilbyder
Et selvstændigt og ansvarsfuldt job som en del af et engageret og professionelt område.
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Muligheder for spændende udfordringer i en virksomhed præget af forandringer og stor fremgang.
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt i forhold til dine kvalifikationer og erfaring.
Ansøgning
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Regionschef Peter Kjær Nørskov på +45 2525 9111
Ansøgning og CV sendes til job@norisol.dk hurtigst muligt.

Om Norisol
Norisol er en førende service- og entreprenørvirksomhed, der inden for energi, industri, marine og byggesektoren
bidrager til høj værdiskabelse hos vores kunder. Dette sker gennem levering af konkurrencekraftige totalløsninger,
som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale opvarmning.
Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker.
Endvidere for medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien og bygge- og anlægsbranchen.
Norisol koncernen har en årlig omsætning over 750 mio. kroner, og det samlede antal medarbejdere er ca. 700.

