TILBUDSANSVARLIG nyoprettet stilling
- Med lyst til at arbejde i entreprenørbranchen
Brænder du for den samlede tilbudsproces? Og kan du koordinere og danne overblik
over hele processen - uden at glemme detaljen i det enkelte tilbud?
VAM søger en erfaren og dygtig medarbejder som tilbudsansvarlig, der kan skabe kontinuitet og udvikling i vores samlede tilbudsproces. Da stillingen er nyoprettet får du god mulighed for at sætte dit eget præg.
Om stillingen
Som en vigtig del af vores kerneopgave vil du blive omdrejningspunkt for tilbudsafgivelsen.
Du får ansvaret for tilbudsprocessen: Lige fra markedsovervågning og kalkulation til aflevering af det færdige tilbud og overdragelsen heraf til udførende kollegaer.
Du får en afvekslende hverdag, hvor du selv skal finde din rytme og sikre at samarbejdet
med områdechefer, projektledere og øvrige funktioner er med til at kvalificere dit arbejde.
Det stiller krav til, at du både kan kalkulere entreprenøropgaver, formulere dig flydende og
præcist, involvere vores erfarne medarbejdere og have overblikket på området.
Dine primære opgaver
• Afsøge og rekvirere tilbudsmateriale og
prækvalifikationer
• Udfærdige prækvalifikationsmateriale
• Besigtige, risikovurdere og koordinere
tilbudsopgaverne
• Indhente tilbud på leverancer og
underentrepriser
• Opmåle og kalkulere projekter
• Udarbejde og aflevere tilbud
• Deltage i kontraktforhandling og sagsoverdragelse til udførende
Erfaring og kompetencer
• Erfaring med tilbudsafgivelse og kalkulation fra bygge- og anlægsbranchen
• Teknisk forståelse, tegningsforståelse og
forståelse for projektøkonomi
• Evnen til at formulere dig klart og overbevisende
Hvem er du
• Du er fleksibel og tilpasser dig en afvekslende hverdag
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• Du er struktureret og kan sikre fremdrift
• Du kan både samarbejde med chefer
om strategiske beslutninger og med fx
formænd om de faglige løsninger
• Du har en robust karakter og er kvalitetsbevidst
• Du forstår at ordentlighed er andet og
mere end et ryddeligt skrivebord
Vi tilbyder
• En spændende stilling i en moderne og
uhøjtidelig virksomhed i vækst, hvor
samarbejdet foregår via dialog og god
kommunikation.
• Fast gage med en attraktiv bonusordning, og muligheder for at udvikle dig.
VAM er certificeret i ISO9001 kvalitetsstyring,
ISO14001 miljøledelse og ISO18001arbejdsmiljøledelse.
I 2014 blev vi kåret som Årets Arbejdsplads af
3F efter nominering af vores medarbejdere.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat snarest, men
vi venter selvfølgelig på den rette
kandidat. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale.
Ansøgningsfrist
Vi behandler ansøgninger løbende, så
send gerne din ansøgning i dag. Vi
glæder os til at høre fra dig.
Ansøgning
Send din ansøgning og CV på mail til
job@humantalent.dk med emnet
”Tilbudsansvarlig”
Interesseret i at høre mere?
Alle henvendelser vedr. stillingen skal
foregå til Human Talent ApS. Du er
velkommen til at kontakte Trine Sangill på 8745 0025 eller 2990 0025 for
yderligere oplysninger om stillingen.

VAM er en anderledes arbejdsplads i en ellers
tradionel branche. Vi er drevet af modet, lysten
og evnerne l, i en fælles indsats, at skabe den
bedste løsning. Vi er lhængere af, at overskud
l vores medarbejdere, kunder og hinanden
– skaber overskuddet l mere.

Læs mere om virksomheden på vam.dk
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