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Anbudsingenjör/projektledare  
 

Grundtuben utför totalentreprenader för bullerplank och andra applikationer som kräver 
grundläggning. Med lång erfarenhet, gedigen kompetens och vår patenterade metod lägger vi 
grunden till beständiga byggnadsverk som har mindre påverkan på både miljö och ekonomi. Vi 
tar helhetsansvar för varje enskild del i projekten - det gör oss unika på marknaden. 

Med många års erfarenhet i branschen hjälper vi våra kunder hela vägen från tidiga skeden till 
färdigställande. Bolaget har sitt kontor i Linköping och bedriver verksamhet i hela landet.  

Företaget växer och behöver nu utöka sin styrka med en Kalkylator/Projektledare som 
kommer bli en del av verksamhetens spännande resa. 

 

Om tjänsten: 

Som kalkyl/anbudsingenjör/projektledare ska du jobba med kalkyl, inköp och 
projektledning. Du ingår i ett team och jobbar i nära samarbete med övriga 
projektledare. Dina arbetsuppgifter består av följande: 

• Kalkylarbete 
• Ha direkt kontakt med kunder, sammanställa och beräkna offerter. 
• Kontakta leverantörer för att hitta bra material erbjudande och 

konkurrensutsätta. 
• Beräkna och beställa material till projekt enligt bygghandlingar. 

 
Sammantaget har du ett ansvar för att bidra till effektivisering av kalkylarbetet samt 
projektstyrningen på våra kommande byggprojekt. Tillsammans med övriga i teamet 
driva projektet framåt med uppställda mål och säkerställa att ekonomi och tidsplan 
mot beställare håller. Du deltar i projekteringsmöten och är med från kalkylstadium till 
slutbesiktning. 

 

 

Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och punktlighet. 

 

 

http://www.grundtuben.se/
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Om Dig: 

Vi ser gärna att du har utbildning med bygginriktning eller/och flera års 
arbetserfarenhet från byggprojekt. Du har god praktisk förståelse för byggbranschen 
och goda kunskaper inom byggregler. 

Som person är du serviceinriktad, positiv, kommunikativ, tydlig och noggrann. Du 
blundar inte för problem utan ser möjligheter ihop med beställare. För att lyckas i 
rollen krävs att du är initiativrik, självgående och har blick för helhet och sammanhang.  

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Du talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska. 
Datorvana är en självklarhet. 

Rätt person kommer att ha stora möjligheter att utvecklas och växa inom företaget. 

Arbetet utgår från kontoret i Linköping. Resor ingår i arbetet. 

Du erbjuds: 

• En fri roll i ett företag med korta beslutsvägar och högt i tak.  
• Att få vara med på resan i ett expanderande bolag som befinner sig i en spännande 

tillväxtfas.  
• En platt organisation med en VD som är engagerad och lyhörd.  
• Trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö.  
• Goda lönevillkor och förmåner.  

 

Övrig information  

• Start: Enligt överenskommelse  
• Omfattning: Heltid  
• Placering: Linköping  
• Eventuella frågor besvaras av Malin Pantzar: 070 461 01 14 / 

malin.pantzar@grundtuben.se  

 

Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag! 

 

 

http://www.grundtuben.se/

