INTERN BEREGNER TIL DAN-ALU
Det bedste projekt starter med en god beregning!
▪ Er du enig? Så kunne du være et godt match til ovenstående stilling…
Vi søger lige nu en erfaren intern beregner til salgsafdelingen ved Dan-Alu i Skive. Der vil være tale om såvel salg, som
beregninger af alt, fra små leverancer til større entrepriser. Du får en vigtig rolle og bliver bakket op af et stærkt fagligt
team, men du skal også tage ejerskab og følge projekterne fra start til slut.
Dan-Alu er blandt landets førende inden for højkvalitets aluminiumskonstruktioner og leverer totalløsninger til byggerier i
hele landet. Firmaet er i en rivende udvikling og gennemlever i øjeblikket høj aktivitet og nogle ambitiøse vækstplaner.
Som Intern Beregner ved Dan-Alu får du en spændende hverdag, der udover beregning også byder på elementer af salg og
pleje af kunderelationer.
Det betyder, at du:
▪
▪
▪
▪

gennemgår udbudsmateriale
beregner og prissætter projekter samt koordinerer med evt. underentreprenører
sikrer en god overlevering til projektafdelingen.
skaber nye kunderelationer og på sigt, også står for salg af eget arbejde.

Som person er du struktureret i din arbejdstilgang, og du formår at holde styr på tidsfrister og lave tilbudsberegning af høj
kvalitet. Samtidig trives du i en opsøgende, kundevendt rolle, hvor du finder de bedst mulige tilbud.
Vi ser gerne, at du:
▪
▪
▪
▪

har 3-4 års erfaring med tilbudsberegning.
har erfaring fra vindues- eller facadebranchen.
har et højt humør og bidrager med din personlighed.
har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som eksempelvis bygningskonstruktør el.lign

Komplex ApS varetager rekrutteringen på denne sag, og hvis det har fanget din interesse, så send venligst din ansøgning og
CV til info@komplex.dk. Vi holder løbende samtaler, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør, Martin Gaardsted på 31 32 82 02 / mg@komplex.dk
eller Chefkonsulent, Therese Skærlund på 31 32 67 77 / ts@komplex.dk

