
MD Anlæg Sjælland ApS en anlægsvirksomhed, der bygger på 
stærke værdier. Vi udfører entreprenørarbejde, aut. kloakar- 
bejde, diamantteknik samt landskabsentrepriser som større 
fagentrepriser i København og på det øvrige Sjælland. 
Din arbejdsplads vil være i Slagelse. 

Du vil få ansvaret for tilbudsprocessen og kalkulationsarbejdet 
på sager fra 0,7 – 50 mio. kr. fra sagen modtages til den over-
drages til produktionsteamet.  

Vi kan garantere dig gode arbejdsvilkår og et fællesskab, hvor 
vi respekterer hinanden og har det sjovt sammen. At skabe et 
godt arbejdsmiljø er vigtigt for os, for vi ved, at det er medar- 
bejderne, der gør forskellen. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
• Projektgennemgang og bearbejdning af alternativer.
• Besigtigelse samt udregning af tilbud.
• Mængdeberegning samt timeforbrug på opgaver.
• Kontrol af mængder.
• Risikovurdering.
• Indhentning af tilbud fra underentreprenører

og leverandører.
• Efter overdragelse bistår du produktionsteamet.

Vi forventer, at du: 
• Har en håndværksmæssig baggrund som f.eks. struktør eller

anlægsgartner, og at du har suppleret denne med en videregå- 
 ende uddannelse som f.eks. ingeniør eller bygningskonstruktør.
• Har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har siddet med

kalkulation og beregning af en eller flere af følgende entre- 
 priser: jord, kloak, beton og landskab. Det vil være en fordel, 

hvis du også har erfaring med egenproduktion.
• Er god til tal og har arbejdet med kalkulationsprogrammer

som f.eks. Sigma.

• Er IT-superbruger, specielt i Excel.
• Er god til at danne dig et godt overblik over projektet uden

at tabe detaljerne og er detaljeorienteret omkring dit arbejde.
• Er dedikeret, arbejder struktureret og fokuseret, og er god

til at bevare overblikket i hektiske situationer med overhold- 
 else af stramme deadlines.
• Har begge ben på jorden og trives i en flad organisation,

hvor der lægges vægt på kvalitet og ansvarsfuldhed.

Hos os får du: 
• En arbejdsplads med gode medarbejder- og ansættelsesforhold.
• Mulighed for at udvikle dine kompetencer via efteruddan- 
 nelse og kurser.
• Et inspirerende fællesskab med kollegaer og ledelse.
• Korte interne kommunikationsveje.
• Sociale arrangementer.
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en spændende virksomhed.

Du kan læse meget mere om MD Anlæg Sjælland ApS på: 
www.mdas.dk 

Har du behov for yderligere oplysninger om stillingen, er du 
meget velkommen til at kontakte Indehaver Morten Dyrlund på 
tlf.: 20961240

Ansøgning samt CV sendes til Adm.chef Mette Hyldebjerg: 
mh@mdas.dk

Ansøgningsfrist: 15. maj 2018, ansøgninger behandles løbende. 

Tiltrædelse: snarest muligt.

Kan du sætte pris på kvalitetsarbejde og vil du være en del af et stærkt team?
Hos os får du gode kollegaer og en hverdag med spændende arbejdsopgaver. 

Send din ansøgning til:

MD Anlæg Sjælland ApS
Tlf.: 20 96 12 40
mh@mdas.dk
Skriv ”Ansøgning” i emnefeltet

Følg os på sociale medier og vores 
hjemmeside: www.mdas.dk

Vi ser frem 
til at høre fra 

dig!

MD ANLÆG SJÆLLAND APS 

SØGER TILBUDSBEREGNER

https://www.facebook.com/mdanlaeg/
https://www.linkedin.com/company/md-anl%C3%A6g-sj%C3%A6lland-aps/

