KALKYLATOR/INKÖPARE
Vill du arbeta i en verksamhet som präglas av tillväxt och framtidstro? Vi har ett bra erbjudande till dig.
Hos oss får du stora möjligheter till personlig utveckling.
Vi söker en Kalkylator/Inköpare till vår entreprenadavdelning. En person som är en driven självgående
och strukturerad problemlösare och har hjärtat på rätta stället. Du kommer att ta fram och beräkna
olika projekt inom elinstallation. Du arbetar med kalkyler, presenterar resultat och gör utvärdering och
uppföljning. Som Kalkylator/Inköpare får du ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du kommer
ingå i ett team med bred kompetens.
Vi erbjuder bland annat
• Ett härligt gäng – vi är omkring 40 anställda
• En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder vilket 			
visar sig i våra regelbundna kund- och medarbetarenkäter.
• Ett medelstort företag som växer snabbt men med korta beslutsvägar.
• Modern kontorsmiljö
• Hälsoförmåner
El-Andersson har stor spridning på både arbetsuppgifter och arbetsplatser. Vi utför
maskininstallationer, entreprenader och serviceuppdrag samt PLC-programmering. Våra kunder finns i
södra Sverige och uppdragen både inom och utom landet.
Hos El-Andersson jobbar vi nära varandra och i företaget finns stor kunskap såsom programmering,
konstruktion och verkstad för tillverkning av automatikskåp.
Erfarenhet/egenskaper
• Praktisk erfarenhet och teknisk kompetens inom elinstallationsyrket är meriterande.
• Tidigare erfarenhet av entreprenader och entreprenadjuridik.
• Datavana gärna i program som Bidcon, Sitecon, CAD och Office.
• B-körkort
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• Du är driven och affärsmässig med en positiv och ödmjuk framtoning.
• Du är kommunikativ, noggrann, ansvarstagande som tycker om att planera och organisera.
Du har en ekonomisk medvetenhet och är analytisk. Vi ser gärna att du är en prestigelös lagspelare.

Kontaktperson:
För information om tjänsten
Anders Andersson
0346-713 331
Ansökan skickas till: agneta.alenas@el-andersson.se
Senaste ansökningsdag är: 2019-07-07
Vårt team ser framemot att välkomna en ny kollega!
För mer information om företaget, besök vår hemsida www-el-andersson.se.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsfirmor i denna rekrytering.

