Vi søger en VVS Beregner

Februar 2021

I Andersen & Heegaard A/S oplever vi en stærkt stigende forespørgsel på opgaver så vores kalkulationsafdeling har svært ved at følge med.
Vi søger derfor efter en VVS Beregner der i tæt samarbejde med Kalkulationschefen vil komme til at
arbejde med kalkulationer på komplekse projekter indenfor VVS og Sprinkler.
Har du har lyst til at være med på vognen, og være med til at præge og bidrage til udviklingen af
virksomheden, så har du chancen nu!
Hvis VVS kalkulation lige er dig
Som VVS Beregner i kalkulationsafdelingen har du mulighed for at være med til at støbe og lægge grundstenene i afdelingen. Du vil få mulighed for at arbejde med spændende, og teknisk udfordrende beregner
opgaver indenfor både nybygning, renovering og sprinkler.
Dine opgaver vil hovedsalig blive:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalkulation af installationer, herunder opmåling
Indhentning af tilbud fra underentreprenører
Vurdere udbudsmaterialernes betingelser
Planlægning og organisering samt deltagelse i besigtigelser og formøder
Sparring med vores projektafdeling og overdragelse af sager ,når tilbud er blevet til kontrakt
Deltage i kontraktforhandlinger
Mindre projekteringsopgaver
Løbende opføgning på økonomi på igangværende sager

Hvem er du?
Du trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor du selv administrerer din dag. Du er eﬀektiv, du er den der
har det forkromede overblik og samler trådene. Du kan strukturere din tid og dine leverancer, du er altid på
forkant med opgaven og stadig med et smil på læben.
•
•
•
•
•
•

Din baggrund er gerne som VVS-installatør eller tekniker
Erfaring med CalWin, Revit og Bluebeam vil det være en fordel, men ikke et krav
Du trives også med at være en del af en afdeling og en virksomhed, som er under fortsat udvikling og
forandring.
Du er udadvendt og formår at samarbejde på en åben og positiv måde med både kunder og kolleger
Du forstår at se risici og muligheder og arbejder målrettet mod at imødekomme disse
Du er samarbejdsvillig, har forståelse for det overordnede mål på tværs af fag og kan se helheden

Hvem er vi?
Andersen & Heegaard er en tværfaglig teknikentreprenør med høj faglighed, og har et bredt kompetencefelt der spænder vidt med VVS, sprinkler, el, og meget mere. Vi er i omegnen af 130 medarbejdere på
holdet med opgaver lige fra service til hovedentrepriser.
Søg stillingen
Rekrutteringsprocessen foreståes af Flayen Executive. Du kan få mere at vide om jobbet
ved at kontakte Gert R. Hansen (Andersen & Heegaard) på tlf. 41 38 98 01 eller Claus
Bengtsson (Flayen Executive) på tlf. 51 28 88 58. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV, som du kan uploade via www.ﬂayenexecutive.dk under kontakt. Din ansøgning
bliver naturligvis behandlet fortroligt. Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på det
rigtige match.

Andersen & Heegaard opfordrer alle kvaliﬁcerede ansøgere uanset alder, køn,
religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

