
 

 
Beregner til Skou Gruppen i Hørsholm 
 
Til vores tilbudsafdeling søger vi en erfaren beregner til snarlig tiltrædelse. Har du en håndværksmæssig baggrund, byggeteknisk videre 
uddannelse og erfaring med at beregne hovedentrepriser på bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri samt renoveringsopgaver? Så har vi 
et udviklende og spændende job til dig i en solid entreprenørvirksomhed. 
 
Skou Gruppen udfører alle former for renovering og nybyggeri i Fag- Stor- Hoved- og Totalentrepriser for den professionelle bygherre. Du vil blive 
en del af tilbudsafdelingen, hvor vi pt. er to medarbejdere. Tilbudsafdelingen er ansvarlig for kalkulationer samt håndtering og optimering af 
tilbudsprocessen. Du vil få titel af beregner og vil referere til tilbudschefen. Din daglige base bliver som udgangspunkt kontoret i Hørsholm. 
 
Dine opgaver og ansvarsområder 
Du vil få ansvaret for tilbuds- og kalkulationsudarbejdelse på fag-, stor-, hoved- og totalentrepriser. Opgaven bliver i den forbindelse selvstændigt at 
gennemføre tilbudsprocessen fra start til slut. Dine primære opgaver bliver at: 

• gennemgå udbudsmateriale 
• indhente relevant dokumentation til udarbejdelse af tilbud 
• administrere udbudsdokumenter og rettelsesblade 
• risikovurdere og i samarbejde med ledelsen at fastlægge tilbudsstrategi 
• indhente tilbud på leverancer og underentrepriser 
• sparre omkring udførelsesmetoder med vores byggeledere 
• opmåle og kalkulere hele tilbudssagen 
• deltage i kontraktforhandlinger og sagsoverdragelse 
• assistere byggeledere i kontraherings- og udførelsesfasen 

 
Din profil 
Vi forestiller os, at du har en håndværksmæssig baggrund som tømrer/snedker og gerne suppleret med en videregående uddannelse som 
bygningskonstruktør / byggetekniker. 
 
Du har flere års erfaring med udarbejdelse af tilbud og kontrahering, specielt i forbindelse med hovedentrepriser, herunder byggeteknisk indsigt i 
materialer, udførelsesmetoder og priser, såvel i bygnings- som installationsfag. 
 
Du er erfaren bruger af MS Office især Word og Excel og erfaren bruger af kalkulationsprogrammet SIGMA. Erfaring med opmålingsprogrammet 
BlueBeam vil også være en fordel, men det er ikke et krav.  
 
Derudover lægger vi vægt på, at du som person er: 

• systematisk, analytisk og målrettet 
• kvalitetsbevidst 
• i stand til at se alternative og utraditionelle løsninger 
• selvstændig og handlekraftig 
• god til dialog og forhandling 
• fleksibel og har mod på nye udfordringer 
• holdspiller 

 
Vi tilbyder 

• et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed med en flad organisation. 
• en frisk omgangstone i en særlig ånd, baseret på stærke, grundfæstede værdier 
• et godt arbejdsmiljø med udstrakt frihed under ansvar  
• Derudover får du mulighed for både faglig og personlig udvikling og adgang til et stort bagland af massiv viden, erfaring og ikke mindst 

støtte. 
 
Sådan søger du 
Vil du vide mere, så kontakt Freddy Hansen på tlf. nr. 28358062  
Du bedes sende din ansøgning og CV på mail til: fh@skougruppen.dk 
 
Vi afholder løbende samtaler. 
 
Om Skou Gruppen 
Skou Gruppen A/S udfører hoved- og totalentrepriser samt store tømrer- og mureropgaver for professionelle kunder. Skou Gruppen har speciale i 
vedligeholdelse af ejendomme på servicekontrakter og i komplicerede renoveringer. 
 
Skou Gruppen beskæftiger ca. 150 medarbejdere, arbejder i hele Storkøbenhavn og har hovedkontor i Hørsholm. 
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Virksomheden vedligeholder ejendomme på flerårige serviceaftaler for mange kommuner i hovedstadsområdet samt for Region Hovedstaden, 
Forsvaret og EU's Miljøkommission. 
 
Desuden vedligeholder Skou Gruppen ca. 20 kirker over hele Sjælland og arbejder for mange andre offentlige bygherrer. 


