Juelsminde, 2. november 2017

JOB I HM

TILBUDSBEREGNER
Har du lyst til at blive en del af tilbudsafdelingen i HM Entreprenør? Du får en udfordrende og spændende stilling i en
virksomhed i stærk vækst, hvor du vil få gode muligheder for
at udvikle dig både fagligt og personligt.
OM JOBBET
Som tilbudsberegner er du med til at præge byggeprojekterne inden de går i gang. Vores kernekompetencer er inden for
jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejder og vores projekter
omfatter bl.a. kloakering, byggemodninger, halbyggerier og
vejarbejder. Når vi er udvalgt til at afgive tilbud, gennemgår
du udbudsmaterialet og danner dig et overblik over projektet.
Du sætter din kreativitet i højsædet og optimerer projekterne
efter kundens behov. Du indhenter tilbud fra underleverandører og på materialer, laver mængdeudtræk og opmålinger
fra udbudsmaterialet. Gennem sparring og formidling af dine
overvejelser fastsættes prisen i samarbejde med ledelsen.
Du er en vigtig nøgleperson i overlevering af projektet til projektledere og formænd som du ligeledes supportere under
projektet. I forbindelse med prækvalifikationer skal du udarbejde materiale i samarbejde med vores økonomichef.
Du har en teknisk uddannelse som byggetekniker, konstruktør, ingeniør eller lignende og har erfaring fra byggebranchen/
lignende virksomheder. Du er fortrolig med office-pakken og
gerne erfaring med Auto CAD. Du er imødekommende, fleksibel og selvstændig.
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Du er struktureret og kan holde overblik over projekterne og
deres forskellige deadlines. Du er udadvendt og sætter en
ære i at levere en stabil og høj kvalitet i opgaveløsningen. Du
motiveres af udfordringer og af at yde dit bidrag til løsninger
og nye tiltag. Det er vigtigt, at du formår at opbygge gode
relationer baseret på tillid og kvalitet i opgaveløsningen såvel
internt i huset som til vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
VI TILBYDER
Hos HM kan vi tilbyde dig et godt samarbejdsklima, gode kollegaer og spændende arbejdsopgaver. Du får muligheden for
at anvende og videreudvikle dine kreative evner og optimeringskompetencer. Du bliver en del af en virksomhed, der er
kendetegnet for at være fleksibel, ordholden og ambitiøs. Der
er ikke langt fra tanke til handling, hvilket stiller store krav til
din omstillingsparathed. Løn efter kvalifikationer, pension og
sundhedsforsikring.
SÅDAN GØR DU
Vi ønsker stillingen besat snarest, og alle ansøgninger behandles løbende. Send din motiverede ansøgning vedlagt dit
CV på mail til job@hm-as.dk mærket »Tilbudsberegner«. Har
du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Søren Frederiksen på tlf. 40 25 22 72.
NB. Ultimo 2017 flytter virksomheden til Orionvej i Horsens,
kun to km fra frakørsel 56, Horsens Syd.
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HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev
overtaget i 2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var der
40 medarbejdere – i dag er vi 140 medarbejdere. I dag omfatter HM Koncernen selskaberne HM Entreprenør, HM Grus, og HM Logistik. HM Entreprenørs kerneområder er jord, kloak, beton og belægning. Vore kunder er
offentlige, kommunale, forsyningsselskaber, hovedentreprenør og private
virksomheder. Vi arbejder i hele Danmark og følger vore kunder til både
Sverige og Tyskland.
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besøg os online på hm-as.dk

HM Koncernen har egne grusgrave og vognmandsforretning, og det betyder at vi kan tilbyde vore kunder en totalløsning inden for entreprenørarbejde, råstoffer, genbrug og vognmandstransport. En væsentlig faktor for
vores vækst er, at vi tør udfordre, hvad der er muligt i branchen, vi leverer
kvalitet og er ordholden. Vi involverer vores dygtige og kompetente medarbejdere, og arbejdsglæde altid er på dagsordenen.
Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk

