Ersbo Bygg & Kakel AB söker
Verksamhetsansvarig för Bygg / Kalkylator
Om tjänsten
I rollen som Verksamhetsansvarig för bygg / Kalkylator har du ett av våra viktigaste uppdrag.
Tjänsten innebär att du ansvarar för kalkylering, offerter, sälj och uppföljning samt hela tiden
arbetar för att utveckla och förbättra verksamhetsområde ”Bygg” inom Ersbo Bygg & Kakel.

Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från kalkylarbete inom bygg- och
entreprenadbranschen. Har du en bakgrund som yrkesarbetare ses detta som meriterande,
dock inget krav. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att räkna på större
entreprenadprojekt inom både komersiellfastighet och bostad.
För att lyckas i rollen är det av stor vikt att du är en god relationsbyggare och har ett
affärssinne som kan bidra till att utveckla våra affärer men även att du är strukturerad. Du
ansvarar för projekt i olika stadier och samarbetar med leverantörer, kunder och kollegor.
Du inspireras av nya arbetssätt och vill jobba med ständiga förbättringar inom ditt
ansvarsområde men gillar även att bidra med idéer över hela värdekedjan.
Egenskaper vi ser som viktiga för att trivas i denna roll är att vara affärsmässig, strukturerad,
analyserande och inneha ett stort fokus på framförhållning och planering.

Om oss
Ersbo Bygg & Kakel är ett byggföretag i Gävle med stor kapacitet och brett kunnande från
mark- och grundarbete till alla typer av snickerier och plattsättning. Vi har en samlad
kompetens att utföra allt från mindre renoveringar till nybyggnationer och
totalentreprenader.
Idag består Ersbo Bygg & Kakel av ca 40 medarbetare.
Du kan läsa mer om oss på www.ersbobyggkakel.se

Erbjudande
Hos oss på Ersbo Bygg & Kakel får du arbeta både självständigt och i team hos en mycket
attraktiv arbetsgivare. Du kommer vara involverad i verksamheten och det kommer att vara
ett utvecklande arbete. Ersbo Bygg & Kakel är ett värdestyrt och platt företag med stort fokus
på gemenskap, hög nöjdhet och bra affärer. Här har du möjlighet att arbeta i ett modernt
företag med goda förmåner och hög trivsel.

Ansökan
Om du tycker att detta låter intressant, vänta inte! Skicka din ansökan redan idag. Vi
intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi vill att du i din ansökan har med:
- En kort bakgrund om dig själv och vad du hoppas få ut av jobbet på Ersbo Bygg & Kakel.
- Beskriv vilka typer av projekt du ansvarat för tidigare.
- Berätta hur du ser på rollen som verksamhetsansvarig/kalkylator och varför vi inte får missa
att anställa dig.
Önskar du ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta vår kontorschef
Christer Garp på 070-899 44 48 eller c.garp@ersbobyggkakel.se
Varmt välkommen med din ansökan på https://www.ersbobyggkakel.se/karriar

Övrigt angående tjänsten:
Tjänsten är tillsvidare, individuell lönesättning och tillträde enligt överenskommelse. Vi lägger
stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2021.

