TL Bygg är ett företag i ständig utveckling och söker nu nya medarbetare som vill vara med i arbetet att bli den självklara
byggentreprenören och skapa branschens mest trivsamma arbetsplats.

Kalkylator med sinne för detaljer och siffror
TL Bygg är ett byggmästarbolag som med stort engagemang och yrkesstolthet utför
byggentreprenader. Vårt arbete kännetecknas av långsiktighet, pålitlighet, samverkan och
engagemang, och sker ofta i samarbete med någon av våra återkommande kunder. Våra tjänster
efterfrågas av allt fler och vi behöver därför fler duktiga och trevliga medarbetare. Nu söker vi en
noggrann kalkylator till avdelningen Inköp/Kalkyl.
Som kalkylator på TL Bygg har du ett öga för detaljer, gillar siffror och är bra på att prioritera.
Rollen innebär mycket eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka
utformningen, innehållet och arbetsmetoderna inom området.

Strukturerad lagspelare med god social kompetens
För att lyckas i rollen som kalkylator har du ett stort intresse för kalkyl- och inköpsarbeten. Du är
lyhörd mot både beställare, underleverantörer och interna kontaktpersoner. Du bör ha förmåga att
på egen hand utföra kompletta kalkyler och ansvara för inköp för projekt i varierande storlek och
karaktär. Du är strukturerad, kommunikativ och van att arbeta självständigt och så väl i större
team. Stor vikt läggs vid förmågan att skapa goda relationer både inom och utanför företaget. Du
är en engagerad och affärsmässig person med god förhandlingsvana som tycker om att planera
och arbeta mot satta deadlines.
Kvalifikationer
Vi tror att du har minst tre års erfarenhet av kalkyl, gärna i byggbranschen. Du är analytisk, social,
positiv och har ett stort ekonomiskt driv. Du har goda kunskaper i byggnadsteknik,
entreprenadjuridik och har relevant eftergymnasial utbildning. Goda datakunskaper och vana av
kalkylprogrammet MAP är en fördel.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss är du engagerad,
självständig, lyhörd och har lätt att samarbeta med andra. Motiveras du av att arbeta med ständiga
förbättringar, van att ha många bollar i luften samtidigt och vill växa med uppgifterna hand i hand
med företaget så är det här en roll för dig.

En arbetsplats med medarbetarna i fokus
Vi kan erbjuda dig en unik arbetsmiljö där medarbetaren står i centrum och där vi månar om en
trivsam och hälsosam arbetsmiljö. Vi har en varm, öppen och hjärtlig kultur med högt i tak och
satsar på kompetensutveckling, friskvård och teambuilding för alla medarbetare.
Då rekryteringen sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan så fort som möjligt. Bifoga gärna
CV och ett kort personligt brev. Märk ansökan med ”Kalkylator” och skicka till
anders.asp@tlbygg.se alternativ TL Bygg, Box 4200, 131 04 Nacka.

För mer information, vänligen kontakta Anders Asp på TL Bygg, tel 08-610 19 10

