
Vi har travlt i Scandi Byg med masser af nye og spændende projekter og har brug for en erfaren 
Tilbudschef, der kan styre et tilbudsforløb fra start til slut   

I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri med en innovativ og bæredygtig byggeproces. 

Det stiller krav til os alle i koncernen. Der skal være fuldt fokus på detaljerne, der skal arbejdes struktureret og med 
en systematik, der sikrer, vi kan leve op til visionen. 

ARBE JDSOPGAVERNE   
• Ansvar for planlægning og styring af tilbudsforløb, herunder analysere og forstå udbudsmateriale
• Ansvar for samarbejdet med bygherrer, rådgivere, underentreprenører og leverandører i tilbudsfasen
• Indhente/vurdere og kvalitetssikre leverandør- og underentreprenørtilbud
• Ansvar for tilbudskalkulationer
• Deltage i kontraktforhandlinger og overdrage sagen til projektlederne
• Tæt samarbejde med de øvrige tekniske afdelinger

DINE KOMPE TENCER

• Bygningskonstruktør, ingeniør eller tilsvarende og har minimum 5-8 års erfaring med dokumenterede resultater 
inden for tilbudsberegninger af nybyggeri over kr. 50 mio., også gerne inden for renoveringsprojekter

• Selvstændigt og sikkert erfaring med at gennemføre hele tilbudsprocessen
• Stort kendskab til udbudsret
• Erfaring fra byggebranchen
• Naturlig autoritet, der udspringer af dit store engagement og din faglige styrke, og som afføder en selvfølgelig 

respekt omkring din person og dit arbejde
• Organisator, som arbejder struktureret og systematisk selv under pres, og som formår at have øje for de mindste 

detaljer uden at miste det fulde overblik over den samlede opgave
• Kombination af tekniske kompetencer, kommerciel indsigt og godt købmandskab, som udgør fundamentet for det 

høje kvalitetsniveau i dit daglige arbejde
• Du trives med mange bolde i luften og har en særlig evne til hurtigt og effektivt at ”følge opgaverne helt til dørs” 
• Du er forandringsorienteret og udfordrer gerne det bestående – på den gode måde
• Dine kommunikative evner er veludviklede – både i skrift og tale

SCANDI BYG TILBYDER

• Løn efter kvalifikationer samt pensions- og forsikringsordning
• Arbejdsplads i Løgstør (kun 40 min. kørsel fra Aalborg) eller Risskov, Aarhus med enkelte ugedage i Løgstør
• En stilling med personlige udfordringer og gode udviklingsmuligheder
• Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur og super gode kollegaer, hvor vi vægter samarbej-

de og sparring højt  

INTERESSERE T ?

Send dit CV og din ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Tilbudschef 2020-01”.  
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: Salgs- og tilbudschef Flemming Dalgaard på 
tlf. 4076 2500 eller HR-chef Helle Vinther på tlf. 4060 1096.

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG

Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Dan-
marks største inden for industrialiseret modulbyggeri, og vores byggerier bliver produceret på egne fabrikker i 
Løgstør og opført på byggepladser primært i Danmark, men også i udlandet. Vi er absolut førende inden for bære-
dygtigt byggeri og har som en af Danmarks eneste byggerivirksomheder grundlicens til svanemærkede byggerier.
Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt forskning 
& sundhed på www.scandibyg.dk.

TILBUDSCHEF SØGES TIL SCANDI BYG


