Erfaren anbuds -och offertansvarig sökes till Storköksinnovationer i Alingsås
Storköksinnovationer i Alingsås AB går en mycket spännande framtid till mötes. Vi står inför stora
utmaningar och fantastiska möjligheter. Vi är auktoriserad Partner till Electrolux Professional som
arbetar med storkök och för rätt person finns mycket goda möjligheter att få arbeta med spännande
projekt, intressanta produkter i en dynamisk miljö med högt i tak och trevliga kollegor. Vill du vara
med och göra skillnad kan detta vara rätt utmaning för dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevaka anbud och driva hela anbudsprocessen
Koordination av anbudsgenomgång
Priskalkylering
Sammanställande inför inlämning av anbud
Uppföljning av konsekvens vid tilldelningsbeslut
Ansvarig gällande prissättning från leverantörer
Stöd vid bevakning av löpande avtal och avtalskunder
Huvudansvarig vid offertskrivning vid både projekt och styckeorder
Stöd till säljare vid offertarbete och prissättning

Kvalifikationer (krav)
•
•
•
•
•
•
•
•

Flerårig arbetslivserfarenhet från avtalshantering och upphandling/ anbudsläggning. Gärna mot
offentlig upphandling (LOU)
God kunskap ritningsläsning och läsförståelse av program -och anbudshandlingar samt
förfrågningsunderlag
Flerårig kunskap av arbete med offentliga avtal som SKL Kommentus, HBV mfl.
God kunskap inom kalkylering och bearbetning i kalkyl och CRM-system
Goda kunskaper i Office, i synnerhet Excel
Van vid att arbeta/hämta information från externa databaser
Obehindrade kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
B-körkort, med tillgång till egen bil

Kvalifikationer (meriterande)
•
•

Erfarenhet av affärssystemet Cendot och anbudshantering i Visma/Opic och TendSign
Erfarenhet från Storköksbranschen

Som person är du positiv, självgående och har lätt för att samarbeta. Vidare så har du god
verksamhetsförståelse och är proaktiv i ditt sätt att arbeta och kan hantera stressiga situationer.
I din roll värdesätter du tydlig kommunikation, och trivs med att ha många kontaktytor såväl internt som
externt. För att trivas i rollen är du en person som motiveras av att driva ditt egna arbete och arbeta med
förbättringar. Du har en lösningsfokuserad inställning och du tar ansvar för att genomföra dina
arbetsuppgifter med en hög noggrannhet. I din roll som ansvarig för offerter och anbud, ser du till såväl
helheten som de viktiga detaljerna för att skapa en så korrekt bild som möjligt. Vidare har du en förmåga
att se samband genom ditt analytiska arbetssätt. Det är avgörande att du har en stor portion tålamod
och är uthållig i detta arbete vilket kommer utifrån att man har en vilja och ett starkt driv att arbete med
denna typ av administration.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett välmående och framgångsrikt familjeföretag som är en av de
ledande leverantörerna i Norden inom storkök, både till den offentliga och privata marknaden. Du blir
del av ett erfaret team med god stämning och trevliga kollegor och för rätt kandidat finns goda
utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Tillsvidareanställning med månadslön och individuell
lönesättning samt möjlighet till bonus. Andra förmåner är friskvårdsbidrag och
sjukvårdsförsäkring. Tjänsten är på heltid med placering i Alingsås med tillsättning vid kommande
årsskifte. Du ingår i team om 14 personer och rapporterar till vår VD.
Kontakt och ansökan
Är du intresserad och stämmer in på profilen vill vi gärna att du skickar in ett personligt brev och CV på
svenska där du beskriver dina erfarenheter och kompetenser inom ovanstående områden och varför du
är intresserad av tjänsten. Vi vill också gärna att du specificerar erfarenhet som kan vara extra relevant
för den här tjänsten. Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket
välkommen att kontakta Richard Thomson på 0322-14063. Notera att vi arbetar med urvalet löpande
och sista ansökningsdag är 11/1-2019.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via mail till richard.thomson@storkoks.se
Storköksinnovationer i Alingsås AB är ett familjeföretag som är auktoriserad partner till Electrolux
Professional och som sedan 2005 säljer och levererar helhetslösningar inom storkök till både offentlig
och privat marknad. Företaget levererar kompletta kök från design, projektering till installation och
service. Företaget är verksamt i Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro och en del av
Östergötland med 14 anställda och en försäljning kring MSEK 130.

