VVS - Beregner
Beregning/kalkulation af større VVS-entrepriseopgaver

Christoffersen og Knudsen A/S er en succesfuld og velkonsolideret VVS-virksomhed som udfører
hoved- og fagentrepriser samt servicearbejde og har godt 120 ansatte.
Vi søger en medarbejder som får ansvar for Beregning / Kalkulation af større opgaver.
I samarbejde med driftschefen og den administrerende direktør bliver dine hovedopgaver at
-

beregne større tilbud i Calwin
indhente priser fra underentreprenører og leverandører udarbejde kontrakter til underentreprenører
oprette budgetter i C5
overdrage til entrepriselederne som har ansvar for selve udførelsen

Dit arbejdssted bliver på kontoret i Rødovre. Vi forestiller os at du trives med varierede
skrivebords-opgaver kombineret med dialog med kunder - leverandører og kolleger. Som
person arbejder du systematisk og målorienteret - og du værdsætter at kvalitet er et nøgleord i
virksomheden - og ikke mindst i jobbet med beregning/kalkulation.
Din baggrund er sandsynligvis VVS-tekniker eller -ingeniør - og det vil være en fordel at du
tidligere har arbejdet med beregning indenfor området.
Vi kan tilbyde
- gode muligheder for både personlig og faglig udvikling
- frie arbejdsforhold sammen med gode kolleger
- en løn som svarer til dine kvalifikationer og baggrund
- bil- eller kørselsordning
- pensions- og careordning
For mere information ring gerne til Adm.dir. Birger Villirs på telefon 36 72 23 30. Alternativt er du
velkommen til at ringe til konsulent Anne Klint Bergh, som medvirker ved ansættelsen, på telefon
39 27 35 05.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning på mailadressen:
christoffersenogknudsen@klint-bergh.com
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Christoffersen og Knudsen A/S leverer VVS-kvalitietsarbejde til primært erhvervs- og offentlige
virksomheder samt private i Storkøbenhavn Christoffersen og Knudsen A/S har i mange år haft
en stabil og meget positiv udvikling med en virksomhedskultur baseret på ordentlighed og
kvalitet. Virksomheden er ofte på forkant med udviklingen indenfor branchen, fx hvad angår ITløsninger, processer, arbejdsmiljøcertificering osv.

