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Beregner/tilbudsmedarbejder søges 

Til kalkulation af bygge- og anlægstilbud søger vi en beregner med erfaring fra entreprenørbranchen. Vores 
egenproduktion omfatter primært bygge og anlægskonstruktioner indenfor jord-, beton- og murerarbejde, ka-
bel- og ledningsarbejder, vejbygning samt terræn og befæstelsesarbejder, men vi udfører alle former for en-
trepriser. 

 Arbejdsområde: 

• Kalkulation af tilbud. 
• Granskning af udbudsmateriale. 

• Opmåling og mængdeudtræk. 
• Indhentning af tilbud fra leverandører og underentreprenører. 

• Kundekontakt og opmåling i marken. 
• Færdiggørelse af tilbud. 
• Medvirke ved overdragelse af tilbud til byggelederne. 
• Efterkalkulere og vedligeholde prisdatabaser. 

Kvalifikationer: 

• Du har en byggeteknisk baggrund. 
• Du er i stand til at kunne arbejde med flere forskellige opgaver samtidigt og kan bevare overblikket i 

pressede situationer. 
• Kendskab til Sigma Kalkulation vil være en fordel, men ikke et krav. 
• Du er god til at kommunikere såvel i skrift som i tale. 
• Du er struktureret og systematisk i dit arbejde. 

• Du har interesse for at bruge digitale løsninger. 

 Vi tilbyder: 

• Stor indflydelse i dit daglige arbejde. 
• Selvstændige og afvekslende arbejdsforhold. 
• En travl hverdag med masser af udfordringer i en virksomhed i udvikling. 
• Løn- og ansættelsesforhold, der matcher dine kvalifikationer. 
• Mulighed for at lægge vægt på kvalitet og ordentligt arbejde. 

Arbejdsstedet er som udgangspunkt i Gudhjem, men vi er fleksible i forhold til den rette medarbejder. 

Ansøgning bedes sendt til Jens Møller Gudhjem A/S, Stationsvej 7, 3760 Gudhjem, job@gudhjem.dk. Even-
tuelle spørgsmål kan rettes til Klaus Riis på tlf. 2939 5040 eller kr@gudhjem.dk. 

Jens Møller Gudhjem A/S 
Jens Møller Gudhjem A/S er en velkonsolideret entreprenørvirksomhed med rødderne godt plantet i den 
bornholmske klippe. Vi beskæftiger typisk omkring 90 mand hen over året, og vi har en stor, moderne ma-
skinpark. Visionen er at være ”Byens bedste slagter”, vi lægger vægt på kvalitet i udførelsen og overholdelse 
af indgåede aftaler. Du kan evt. se mere på vores hjemmeside www.jensmøller.dk. 
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