
Tilbudsberegner søges til Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S, Glostrup
Vi er en mellemstor anlægsgartnervirksomhed i vækst og søger derfor en ny 
kollega med viden og erfaring indenfor tilbuds- og kalkulations-udarbejdelse af 
anlægssager. Opgaverne er hovedsagelig hoved- og fag-entrepriser samt tilbud til 
vores faste kunder. Projekterne ligger primært på mellem 500.000 og 5 mil. 
Du får et spændende job hvor du selvstændigt skal håndtere tilbudssager fra 
start til slut og inddrage alle relevante parter herunder en del underentreprenører. 
Du kommer til at arbejde tæt sammen med din afdelingsleder og selvfølgelig 
med virksomhedens andre dygtige medarbejdere, som har et højt fagligt 
ambitionsniveau. Blandt vores kunder findes også boligselskaber, private bygherre 
hvor du selv skal ud og rådgive samt udarbejde tilbud fra bunden. 
Du skal desuden være med til at vedligeholde og udbygge vores Sigma bibliotek, 
samt vores underentreprenørkartotek. Du skal være med til at vedligeholde samt 
udbrede vores berøringsflade, ved rådgivere samt vore øvrige kunder.   

Dine opgaver er:
• Tilbudsberegning af licitations- og udbudsmaterialer.
• Administrere udbudsdokumenter og rettelsesblade. 
• Indhente priser fra underleverandører.
• Deltage i besigtigelser og projektgennemgange. 
• Kontakt, rådgivning og tilbudsregning til ejendomsadministratorer, bygherre.
• Vedligeholdelse af Sigma bibliotek og underentreprenørkartotek.
• Overlevere sager til formænd/projektledere. 

Vi tilbyder dig:
• En spændende og dynamisk hverdag.
• Et godt kollegialt fællesskab, hvor det sociale vægtes højt.
• En hverdag som du selv har mulighed for at præge.
• En arbejdsplads i en virksomhed, der er velkonsolideret.
• En arbejdstid som tilstræbes indenfor 37 timer/uge.
• Firmabil, eller kørselsordning i egen bil.
• Løn efter kvalifikationer, pension samt sundhedsordning.

Vi forstiller os at du:
• Er serviceorienteret/kvalitetsbevidst, og yder god og professionel                                                
   behandling.
• Har en god ordenssans, samt en systematisk arbejdsgang.
• Er i stand til at skabe overblik, også i pressede situationer.
• Er uddannet i faget, måske endda anlægstekniker/ jordbrugsteknolog.
• Er resultatorienteret, og besidder godt købmandskab.
• IT på minimum bruger niveau, kan bruge Microsoft Office pakken
 (Kendskab til Sigma og Bluebeam er en fordel.)
• Har gode menneskelige egenskaber, og er en person der vækker tillid.

Vi er til langvarige relationer - hvad enten det gælder kunder, 
rådgivere, medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Ansøgningsfrist torsdag d. 17 jan. 

Send venligst din ansøgning og CV til 
Christian@kirkegaard.nu eller til

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Fabriksparken 44
2600 Glostrup  
Tlf. 43 73 31 08

Har du spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte Christian Andersen 
på Christian@kirkegaard.nu eller 
telefonisk mellem kl. 08.00 og 10.00 på 
20 99 12 70

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S er en velrenommeret og økonomisk sund 
virksomhed, som er beliggende i Glostrup. Virksomheden er opdelt i 3 afdelinger, 
som i alt beskæftiger ca. 30-35 medarbejdere. Vores fundament, er at skabe en
god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk. 
Vores kunder er hovedsageligt erhvervskunder, boligselskaber, grundejer- 
foreninger m.v. i København og omegn. 


