Vi søker ansvarsbevisst og erfaren kalkulatør til vår organisasjon. Vi setter
kvalitet høyt, og som kalkulatør kan du bidra med den kompetansen du har
med deg til å videreutvikle vår bedrift.
Stillingen innebærer:
•
•
•
•
•
•

Være oppdatert til enhver tid, på søkemotorer for offentlige anbud
Revidere selvkostpriser årlig, i samarbeid med ledergruppe
Besvare forespørsler fra kunder
Delta på befaringer
Kalkulere, og levere anbud
Ha god kontakt med våre kunder

Ønskede krav:
•
•
•
•
•
•

Relevant høyere utdannelse innen bygg- og anleggsfag
Lang erfaring innen bygg- og anleggsbransjen
Strukturert og offensiv
Erfaring fra vår bransje med kalkulasjon av tomter, vei, vann og avløp
Førerkort klasse B(E)
Stillingen krever god norsk fremstilling, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
•
•
•

Selvgående, ryddig og ansvarsbevisst
Interesse og evne for kalkulasjon
Resultatorientert, kvalitetsbevisst, samarbeidsvillig og pålitelig
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Vi tilbyr:
•
•
•

Firmabil-løsning
Konkurransedyktig lønn og en svært spennende arbeidsplass
God pensjon og forsikringsordninger

Om oss:
Topaas og Haug ble etablert i 1954, og har alltid lagt stor vekt på kompetanse og kvalitet i alt
vi foretar oss. På den måten har vi bygd tillit i markedet, og har gradvis vokst både i
omsetning og størrelse.
Vi jobber både mot offentlige, profesjonelle og private utbyggere, og sørger for at resultatet
og framdriften blir akkurat som avtalt. Vårt primære nedslagsfelt ligger i området Asker,
Bærum, Oslo, Lillestrøm, Drammen og Hønefoss.
Dette er en fast stilling med tiltredelse snarest. Søknad sendes til: eli@topaasoghaug.no
Kontaktperson for stillingen er:
Daglig leder Eli Bråthen, tlf. 95 73 76 11
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