Hökerum Bygg grundades 1968 och är ett lokalt förankrat bygg- och
bostadsutvecklingsföretag med cirka 80 anställda och hemvist i Ulricehamn. Vi
utvecklar & bygger prisvärt & hållbart för generationer. Totalt färdigställer vi cirka
500 bostäder per år. Inom Familjen Ståhl Invest ingår även bolagen H2 Entreprenad
och Villa Strömsfors AB. Under 2020 har vi flera projekt som startar….

och därför behöver vi förstärka kontoret i Ulricehamn med en

Kalkylator/Kalkylingenjör
Om tjänsten
I rollen som Kalkylator/kalkylingenjör har du ett av våra viktigaste uppdrag genom att självständigt
ta fram kalkyler och underlag i olika skeden av projekten. Du stöttar våra projektchefer i tidiga skeden
genom att utföra kostnadsbedömningar samt kalkyler som utgör ett viktigt beslutsunderlag för
projektet. Du är även med i nästa steg för att ta fram en produktionskalkyl detta utförs i nära
samarbete med projektledaren. I rollen ingår även att analysera utfall och följa upp kalkyler och
nyckeltal för att ständigt utveckla och förbättra våra kalkyler i samtliga skeden.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig med relevant utbildning såsom högskoleingenjör inom bygg eller annan likvärdig
ingenjörsutbildning, alternativt om du har arbetslivserfarenhet från kalkylarbete inom bygg. Det är
meriterande med att ha arbetat med kalkylprogrammet Wikells, Bluebeam och CAD.
Du inspireras av nya arbetssätt och vill jobba med ständiga förbättringar både inom ditt
ansvarsområde men även av att bidra med idéer över hela värdekedjan.
Egenskaper som vi ser som viktiga för att trivas i denna roll är att vara strukturerad, noggrann,
analyserande och inneha ett stort fokus på framförhållning, planering och kunna bidra med ett
”kritiskt öga”.
Hos oss får du jobba med ett glatt och drivet gäng – som inspirerar & lyfter varandra.

Kontaktuppgifter
Har du frågor angående tjänsten alt. vill ansöka direkt så skickar du in ett personligt brev samt
CV/Meritförteckning till: anneli.olausson@hokerumbygg.se
Sista ansökningsdag för tjänsten är den 31 januari 2020. Urval och rekrytering kommer att ske löpande
– så vänta inte med din ansökan. Läs gärna mer om oss på www.hokerumbygg.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

