Projektleder / Tilbudsberegner
Om os
Bergmann Gruppen A/S er i positiv udvikling og beskæftiger i
dag over 60 kvalificerede medarbejdere / underentreprenører.
Firmaets opgaver spænder vidt fra opgaver for professionelle
bygherrer , hovedentreprenører, kommuner osv. Vi er en seriøs
og kompetent medspiller for både private, virksomheder og
kommuner. Det betyder, at vi påtager os alle typer opgaver med
samme seriøsitet, omhu og påpasselighed uanset størrelse.
Med reference til direktøren får du ansvaret for den primære
tilbudsafgivelse i firmaet samt planlægning, styring og gennemførelse af større og mindre nedrivningsopgaver samt
miljøsaneringer på Sjælland. Du får ansvar for byggesagens
gennemførelse og forhandler med bygherre, underentreprenører, leverandører samt egne håndværkere. Det forventes,
at du kan sikre den samlede gennemførelse af projekterne så
optimalt som muligt i forhold til anvendelse af ressourcer, det
samlede budget- og økonomistyring, samt kundernes krav og
forventninger.
Personlige egenskaber
Vi forestiller os at du har en byggeteknisk uddannelse som
f.eks. bygningsingeniør, konstruktør el. tilsvarende. At du er en
god købmand, og du forstår betydningen af en helhedstankegang. Arbejdsopgaverne stiller krav til initiativ, kreativitet,
forhandlingsevne samt faglig og menneskelig indsigt.
Du er erfaren inden for både tilbudsgivning og kalkulationsarbejde samt projektledelse af både større og mindre entrepriser
inden for byggeri. Du har overblik og overskud til, at sammensætte alle facetter i dit ansvarsområde. Det forventes ligeledes
at du er kompetent inden for IT.
Vi forventer og lægger vægt på, at du har erfaring og har skabt
resultater i tilsvarende jobs. Du befinder dig godt i et uformelt
miljø, er struktureret og arbejder proaktivt med dine opgaver
og interesserer dig for at udvikle både dig selv og dine omgivelser i en udfordrende hverdag. Du skal have gennemslagskraft til at nå opstillede mål.

ADRESSE
Bergmann Gruppen
Bakkegårdsvej 509
3050 Humlebæk
Danmark
KONTAKT:
Tlf.: 45 76 76 50
Mail: info@bergmanngruppen.dk

Arbejdsopgaver og ansvarsområder:
• Gennemgå udbudsmaterialer.
• Indhente relevant dokumentation til udarbejdelse af tilbud
• Administrere udbudsdokumenter og rettelsesblade
• Opmåle og kalkulere delarbejder eller hele tilbudssagen
• Deltage i kontraktforhandlinger og sagsoverdragelse
• Sparre omkring udførelsesmetoder med direktionen
• Du kan arbejde selvstædigt under ansvar
• Planlægning samt styring af nedrivningsentrepriser
• Kvalitetssikring og arbejdsmiljø

Vi tilbyder
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed der er i
en rivende udvikling
• Et job med gode muligheder for personlig udvikling og
dygtiggørelse
• En uformel humoristisk omgangstone med gode kollegaer
• En alsidig hverdag
• Bilordning samt pensions- og sundhedssikring
• Løn efter kvalifikationer

Ansøgning
Du bedes sende din ansøgning og CV til mb@bergmanngruppen.dk, mrk. Tilbudsberegner/Projektleder
Spørgsmål eller yderligere info kan findes her:
Telf.: +45 45 76 76 50
Web: www.bergmanngruppen.dk
Mail: info@bergmanngruppen.dk

