
 

 

TILBUDSBEREGNER 

Du er anerkendt for din høje faglighed og dit åbenlyse engagement i arbejdet med 
projekterne. Dit samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere kendetegnes ved 
ordentlighed, handling og vindermentalitet. Du er en teamplayer, som gerne tager et ekstra 
skridt for sagen og dine kolleger. 

ELINDCO A/S er en veldrevet virksomhed med tydelige ambitioner om profitabel vækst, og vi 
arbejder derfor til stadighed på at styrke organisationen for at flytte os til det næste niveau. Vi 
søger derfor flere kolleger, som vil være en del af vores team af tilbudsberegnere. Din daglige 
base bliver på vores hovedkontor i Jyllinge, ligesom du over tid vil være involveret i forskellige 
tilbudsteams, som kræver din deltagelse i workshops og andre mødeaktiviteter uden for 
kontoret. 

Vi bygger nyt og ombygger og renoverer eksisterende bygninger, og vi følger 
markedsudviklingen i udbuds- og entrepriseformer. Projekterne vi ønsker at arbejde med 
spænder fra de mindre fagentrepriser til store totalentrepriser, og meget gerne også projekter 
i åbne samarbejdsformer med tidlig inddragelse af entreprenøren. 

Om jobbet 
Du bliver en del af et mindre voksende team af tilbudsberegnere, som har et tæt samarbejde 
med de øvrige kolleger inden for salg og tilbud samt kollegerne i produktionen. Som 
tilbudsberegner i ELINDCO A/S har du ansvaret for kalkulationsarbejdet på de tilbudssager du 
er tilknyttet, og du har ansvaret for at den enkelte sag har den ønskede afdækning med 
konkurrencedygtige tilbud fra markedet. Det er således en vigtig opgave at du holder dig 
velinformeret og opdateret på markedet, samt vedligeholder og udbygger dit netværk til 
eksterne samarbejdspartnere (rådgivere, underentreprenører og leverandører). 

Dine primære opgaver omfatter bl.a.: 

• Gennemgang af udbudsmateriale med særlig fokus på forståelse af det konkrete 
projekt, dets delelementer og grænseflader, samt risici og muligheder 

• Indhente tilbud på underentrepriser og leverancer, samt rådgiverhonorar når relevant 
• Opmåle og kalkulere hele tilbudssager, og til tider i samarbejde med en anden 

tilbudsberegner 
• Medvirke til effektiv administration af tilbudsdokumenter, rettelsesblade m.m. 
• Bidrage aktivt til det samlede tilbudsarbejde iht. den aftalte tilbudsproces og tidsplan 
• Præsentation af og dialog omkring kalkulationen på interne lukkemøder 
• Overlevering af sagerne til produktionen samt assistance/sparring til den 

sagsansvarlige 



Om dig 
Du har en håndværksmæssig baggrund samt et indgående kendskab til bygge- og 
anlægsbranchen. Dokumenteret erfaring fra en tilsvarende stilling vil være en fordel, men ikke 
et absolut krav. 

Øverst på vores ønskeliste er en struktureret og målrettet kollega, der holder hovedet koldt, 
når en deadline nærmer sig. En positiv, udadvendt og samarbejdsorienteret person. Dit 
vinderinstinkt er tydeligt og du trives med en høj grad af ansvar og er fleksibel, når opgaverne 
kræver det. Du evner at jonglere med flere bolde i luften på samme tid, og går til opgaverne 
med et gå-på-mod i særklasse. Du trives med at tage ansvar, er nysgerrig på metoder og 
mennesker og bidrager gerne med din erfaring og syn på sagerne. 

Fortsæt din udvikling i en virksomhed i vækst 
I ELINDCO A/S bliver du en del af en dynamisk og ambitiøs virksomhed der tænker fremad. 
En dagligdag hvor alle tager ansvar og en mærkbar holdånd præger samarbejdet på tværs af 
alle funktioner. Med udgangspunkt i din personlige udviklingsplan tilbyder vi rige muligheder 
for personlig og faglig udvikling i en organisation, hvor du kan gøre en reel forskel og forventes 
at sætte dit præg på både arbejdsgangen og slutproduktet. 

Spørgsmål og ansøgning 
Vil du vide mere om stillingerne eller ELINDCO A/S som arbejdsplads, så er du meget 
velkommen til at kontakte Jørgen Thomsen på telefon 2373 3180. 

Vi holder løbende samtaler med henblik på snarlig tiltrædelse. 

Ønsker du at søge stillingen? Så send din motiverede ansøgning og dit CV vha. ELINDCOs 
online formular. (Dit CV skal være i PDF- eller Word-format) 

https://elindco.dk/index.php/karriere/ledige-stillinger/#1639035277997-4f65bcb6-4628 
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