Dan-Element søger

Medarbejder med flair
og interesse for kalkulationer
Vi har travlt i øjeblikket og derfor søger vi en ny kollega til vores salgsafdeling.
Salgsafdelingen består for nuværende af tre personer og opgaverne er mangeartede,
så det er vigtigt du kan lide at have gang i flere projekter af gangen. Arbejdet foregår
primært på virksomhedens adresse, hvorfor det er en fordel du ikke bor for langt væk.
Vi forventer at du:
· Har en byggeteknisk uddannelse med kendskab og forståelse for komplicerede
konstruktioner.
· Har erfaring med at beregne mængder ud fra tegninger og projektmateriale.
· Har erfaring med at kalkulere.
· Har erfaring med at udfylde skabeloner til brug i tilbudsmateriale og ordrebekræftelser.
· Har gode IT kundskaber, er en haj i Office pakken og gerne kendskab til BlueBeam.
· Har et godt overblik og kan lide at have mange bolde i luften.
· Overholder dine aftaler og deadlines.
· Er kvalitetsbevidst og arbejder struktureret.
· Er teamplayer og forstår at samarbejde er et must såvel internt som eksternt.
· Tager et naturligt ansvar og har fokus på muligheder og løsninger.
· Har roen og trives godt med at sidde og nørkle med beregninger og opmålinger,
da en stor del af tiden vil foregå med dette.
· Har et udadvendt og venligt sind samt en professionel og troværdig tilgang
til vores kunder.
Vi tilbyder en spændende og udviklende stilling i en dynamisk og udviklingsorienteret
virksomhed, med en flad ledelsesstruktur, hvor du selv vil have stor indflydelse på din
hverdag. Stillingen er en fuldtidsstilling med reference til salgschefen.
Send din ansøgning hurtigst muligt – vi indkalder løbende til samtale.
Sidste ansøgningsfrist er mandag d. 15.06.20.
Ansøgningen sendes til:
Dan-Element A/S, Fabriksvej 12, 7800 Skive, att.: HR-Chef Lilian Majgaard Veile,
eller på mail til lima@danelement.dk.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, dog venter vi gerne på den rette.
For yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst HR-Chef Lilian Majgaard Veile
på telefon 96 87 52 12.

Hvem er DAN-ELEMENT A/S?
Vi har specialiseret os i at udvikle og producere elementer af beton til meget komplekse og varierende
bygningsopgaver. Dét speciale præger vores hverdag, hvor samarbejdet om udvikling af professionelle
og kvalitetsprægede løsninger er et fælles omdrejningspunkt.
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