CASA søger tilbudsleder til bolig- og
erhvervsbyggeri, Sjælland
CASA er én af Danmarks førende virksomheder indenfor
udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores byggevirksomhed
har landsdækkende aktiviteter og en årlig omsætning på
omkring DKK 1,5 mia. og er med en ambitiøs strategi i fortsat høj
vækst.
CASA har hovedsæde i Horsens og en afdeling i København.
Kendt for at se kreative muligheder og løse udfordringer i
dialog med kunder og medaktører er CASA en foretrukken
samarbejdspartner for en række professionelle bygherrer,
herunder pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere og
almene boligselskaber.
Foruden høj faglighed bygger de drivende kræfter i CASA på
tillid, ordentlighed, respekt, synlighed og et godt købmandskab.
Om jobbet
Du vil blive blandt de første i et nyt, dynamisk tilbudsteam
på vores kontor i København, hvor vi går op i at sparre med,
og hjælpe hinanden. Stemningen i firmaet er uformel, og du
vil kunne præge kulturen – både fagligt og socialt. Vi sætter
balance mellem arbejde og fritid højt, så du er både en god
planlægger og yder den ekstra indsats op til en aflevering.
Med reference til direktør Per Semmling og i tæt samarbejde
med produktionen vil du udarbejde løsnings- og
kundeorienterede tilbud og være med i processen fra idé
fra bygherre til endelig overdragelse til produktionen. Du vil
også få mulighed for at sparre med de erfarne tilbudsfolk på
hovedkontoret i Horsens. CASA er i en rivende udvikling, så for
den rette er der gode udviklingsmuligheder.
Arbejds- og ansvarsområder
Opgaverne vil til tider være komplekse totalentrepriseudbud
indenfor nybyggeri af bolig- og erhvervsbyggeri for udvalgte
private bygherrer. Af arbejdsopgaver og ansvarsområder kan
nævnes:
• Du bliver sagsansvarlig på tilbudssager med ansvar for
planlægning og styring af den samlede tilbudsproces fra
spæde start og til sagen overdrages til produktionsteamet.
• Du vil komme til at indgå i en dynamisk afdeling med fokus
på overblik, struktur og udvikling.

Vil du bygge med?
Send din ansøgning og CV snarest muligt til HR chef
Susanne Fürstenberg pr. mail til sfu@casa-as.dk .
Spørgsmål til stillingen rettes enten til direktør Per
Semmling på pse@casa-as.dk eller til afdelingschef Rolf
Chr. Nielsen på rcn@casa-as.dk
CASA A/S, Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens

Om dig
Du har enten en håndværksmæssig baggrund gerne
suppleret med en teoretisk uddannelse som for eksempel
bygningskonstruktør eller er uddannet ingeniør eller lignende.
Vi ser, at du har:
• Minimum 5-10 års erfaring med kalkulation af sager indenfor
nybyggeri af bolig og erhverv.
• Erfaring med kalkulation af totalentreprisetilbud, samt
udarbejdelse af supplerende tekst og bilag for kvalitative
underkriterier når der konkurreres om det økonomisk mest
fordelagtige tilbud.
• Stor erfaring med Microsoft Excel og erfaring med den øvrige
Office-pakke.
• Erfaring med udsendelse af udbudsmateriale via OneDrive,
Dropbox, Google-drive og lignende.
• Kendskab til Bluebeam Revu eller anden opmålings-software.
• Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt.
• Som person er du gennem din erfaring struktureret og
arbejder proaktivt med dine tilbudssager. Du ved, at to dage
ikke er ens og har en positiv indstilling til dit arbejde, og du
evner at udvikle dig i en udfordrende og til tider travl hverdag.
Du må gerne have lyst til at påvirke og motivere tilbudsteamet
på opgaven til at gøre en forskel og have en konstruktiv
tilgang til at optimere og udvikle tilbudsfunktionen.
Vi tilbyder
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed med
højt til loftet blandt gode kolleger, hvor vi i fællesskab finder
balance mellem arbejde og fritid.
• Et arbejdsklima med en god tone og service minded
indstilling, hvor tillid, ordentlighed og respekt er grundstenen.
• Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i en
virksomhed i stor vækst.
• Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer.

Læs mere om CASA og vores spændende projekter på
www.casa-as.dk.
Vi behandler ansøgninger løbende men venter gerne på
den rigtige medarbejder.

