ettinge, den 20-04-2018

Tekniksassistent/Tilbudsmedarbejder - Stillingsopslag
På grund af stigende sagsmængder søger vi en engageret og dygtig teknisk assistent/designer til
vores kontor i Kettinge på Lolland.
Arbejdsopgaver - Opgaverne vil være alsidige og omfatter bl.a.:
• Koordinering, gennemgang og udsendelse af udbudsmateriale
• Indhentning af tilbud fra underentreprenører og leverandører
• Kontakt til rådgivere og bygherre i tilbudsfasen.
• Supportere vores byggeledere med forskellige arbejdsopgaver
• Kalkulation både i samarbejde med kollegaer og selvstændigt
• Udarbejdelse af prækvalifikations ansøgninger
Dine kvalifikationer
Faglige:
Du har en teknisk eller praktisk baggrund indenfor byggeri eller anlæg.
Du kan formulere dig godt både mundtligt og skriftligt.
Gode it-kompetencer og økonomi forståelse
Personlige:
Du arbejder struktureret og er kvalitetsbevidst.
Dine relationer til kunder, kolleger og samarbejdsparter bygger på tillid, ærlighed og gensidig
respekt.
Du kan bevare overblikket i en hektisk hverdag.
En attraktiv arbejdsplads
Som medarbejder i Troels Jørgensen A/S får du:
• Ansættelse i en lokalt forankret positiv virksomhed, som du kan være stolt af.
• Ansvar og planlægning af egen arbejdsdag
• Godt arbejdsmiljø samt mulighed for personlig og faglig udvikling
• Sundhedsforsikring og pension med ekstra tillæg efter 5 års ansættelse
• Lønvilkår vil afspejles af dine kvalifikationer
Vores forventninger er et godt og stabilt samarbejde, hvor du vil finde dig godt tilrette.
Ansøgning:
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte Frank Bodeholt tlf. 22 20 93 19
eller e-mail fb@tjas.dk.
Ansøgningsfrist: 10. august 2018. Send venligst ansøgning til Mia Frederiksen, e-mail
mia@tjas.dk eller med post mrk. ”Ansøgning tilbudsmedarbejder”.
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Troels Jørgensen A/S er en entreprenørvirksomhed med stor egenproduktion. Vi beskæftiger ca. 100 mand
indenfor anlæg, jord, kloak, beton, murer, tømrer og maler, derudover udfører vi hegns- og smedeopgaver.
Vi udfører alt fra større entreprenørarbejder i total-, hoved- eller fagentreprise til enkeltopgaver og
reparationer samt renovering.
Vores kunder er både offentlige og private, og en stor del af dem er faste kunder gennem mange år.
Vi har kvalitetsbevidste og engagerede medarbejdere med mange års erfaring. Vi uddanner lærlinge
ligeledes voksenlærlinge, og har også medarbejdere som er ansat i flexjob.
Vi prioriterer arbejdsmiljø og sikkerhed, og det er en naturlig del af det daglige arbejde.
Derudover støtter vi lokale sportsklubber og kultur institutioner. Søg evt. mere information på www.tjas.dk
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