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Beregner og multikunster på én gang
 Er du efterfølger til Klaus, som går på pension til foråret ?

Du kan kalkulere og hjælper vores sælgere med at sætte kroner og ører på kunderne  
drømme om et nyt hus og finder løsningen inden for budgetrammen

Du kan klæde sælgerne på med opdaterede prisbøger og standarder for tillægspriser  
for specifikke kundeønsker

Du er den faglige brobygger mellem de tekniske fag og vores faste entreprenører,  
som sikrer vores kunder et trygt byggeforløb hele vejen 

God til kommunikation og dialog med kunderne, så kunderne forstår deres projekt  
og kan gennemskue økonomien fx hvorfor 1m³ jord fylder 1,5-2,0 m³ opgravet,  

når det skal på lastbilen

Du trives med forskellige opgaver og processer og en meget stor intern og ekstern  
kontaktflade, hvor du det ene øjeblik taler opmåling og akkord, kalkulerer priser,  
KS ér tegningsmateriale og dokumentation for næste øjeblik at forhandle med  

en leverandør eller svarer på kundeforespørgsler

Du går ikke på kompromis med kvaliteten og er stolt af dit faglige håndværk

Erfaring fra en tilsvarende stilling er en fordel, men der vil også være oplæring og  
overlevering fra kollegaer i et godt, fælles Teamwork. Vigtigst er din tekniske/  

håndværksmæssig baggrund og en sund, kommerciel forståelse.
Godt kendskab til Excel vil være en fordel.

Som menneske er du hjælpsom, bevarer overblikket og trives med et større ansvar  
og forskellige opgaver i en mindre virksomhed med en flad struktur fremfor snævre  

opgaver og mindre ansvar i en stor virksomhed

Værdier i vores virksomhed:
Hus til tiden. Ordentlighed, punktlighed og tilfredse kunder. Tror på vores egne evner.  

Vi siger hellere nej tak til en opgave, hvis vi ikke kan løse den godt nok eller hurtigt nok

Interesseret? Ring eller skriv til Søren Andersen fra 3XAndersen, som hjælper os med at  
finde vores nye medarbejder: 6170 8588 sa@3xandersen.dk Du kan også sende  

en ansøgning / uploade dit CV på:
Ansøg Beregner

Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.
Vi kalder løbende ind til samtaler.
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