Ingeniør bygge/anlæg
– på vej til job nr. 1 eller 2

Kalkulation + projektledelse
Anlægsbranchen / Østjylland
Chancen for virkelig at lære noget… som en del
af et mindre, meget erfarent projektlederteam
bliver dine primære opgaver inden for kalkulation og tilbudsgivning, ofte baseret på licitationsmateriale og kundespecificerede udbudsdokumenter. I forbindelse med beregninger er du i
direkte dialog med underleverandører og samarbejdspartnere i forhold til at indhente tilbud
på delelementer af projektet.

Din indlæringsevne er i top, og du besidder
et godt overblik, som gør dig i stand til hurtigt
at gennemskue en sag. Du har en naturlig flair
for tal og dermed forudsætningerne for at
komme godt ud af en forhandlingssituation.
Din arbejdsstil er præget af struktur, grundighed og selvstændighed. Som kollega bidrager
du med godt humør, stærke samarbejdsevner
og en uformel omgangstone.

En anden væsentlig del af dine opgaver er koncentreret omkring vundne projekter, hvor du i
takt med, at dine kompetencer styrkes, vil blive
nøglepersonen i forhold til at sikre den nødvendige videnoverdragelse til det udførende
projektteam. Afhængig af kompleksiteten forestår du tillige opstartsmødet med kunden.
Herefter følger du på projektlederniveau med
i økonomistyringen af projektet, den løbende
dokumentation og er sparringspartner på eventuelt uforudsete begivenheder.

Interessen og motivationen for at arbejde
med udbudsmateriale og kalkulationer er helt
afgørende. Du er formodentlig enten nyuddannet eller sidder i dag i entreprenør-/anlægsverdenen, men savner bredden i dine opgaver
og brænder for at kunne følge de projekter, som
du beregner. Anvendelse af IT-værktøjer hører
med til dine spidskompetencer. Du har bopæl i
det østjyske, og sprogligt behersker du engelsk
i skrift og tale.

Virksomheden løser også opgaver i nabolandene, hvorfor du kan krydre jobbet med en rejseaktivitet i niveauet 20-25 dage årligt.

Ansættelsesvilkårene afspejler, at jobbet appellerer til den kandidat, som motiveres af både
faglige og personlige udfordringer i et miljø med
mange komplekse parametre.
Virksomheden er inde i en spændende udviklingsfase, hvor der aktuelt investeres i nye
markedsområder med mange projektmuligheder. Vil du med på rejsen og spille en værdifuld rolle på holdet, så mail ansøgning og CV,
mærket

“Kalkulation + projektledelse”
til konsulentvirksomheden Lars Rüger HR A/S:
job@LRHR.dk
Vi vurderer løbende de indkomne ansøgninger,
så lad os høre fra dig hurtigt!

Frisk på udfordringer? Organisationsstrukturen
er flad, dvs. korte beslutningsveje og høj grad af
selvbestemmelse, tonen er uhøjtidelig og sammenholdet er stærkt.

Virksomheden har en stærk markedsposition inden for højt specialiserede entrepriser, og løser opgaver i både fagentreprise og totalentreprise. Evnen til at være fleksibel,
gennemskue vanskelige opgaver og levere kvalitetsløsninger kendetegner virksomheden. Erfarne og kompetente projektteams løser både korte, enkeltstående opgaver og
gennemfører længerevarende projekter.

