
Vi søger en kalkulationsmedarbejder/opmåler til 
beregning af familiehuse for Hybel A/S - en typehus-
producent i kraftig udvikling.

Jobbet:
Din opgave vil være at beregne, opmåle samt ud- 
sende byggesager. Du vil blive en del af et velfunge-
rende team, hvor du har en bred kontaktflade. Både 
med byggerådgivere, projekterende, byggeledere 
samt med underentreprenører og leverandører.

Personlige egenskaber:
Du arbejder overordnet selvstændigt og kvalitets- 
bevidst struktureret og sætter en ære i at dine 
opgaver er udført med stor akkuratesse. Du trives i 
en dynamisk organisation, hvor du selv er med til at 
strukturere dine opgaver. Du har et smilende  
væsen og er serviceminded både i organisationen og 
overfor samarbejdspartnere. Du er proaktiv og har en 
positiv tilgang til forandringer. I pressede perioder er 
du fleksibel og ikke bleg for at yde en ekstra indsats 
og hvor du samtidig bevarer det gode humør.

Faglige kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en håndværksmæssig  
baggrund som fx tømrer eller murer og gerne en
teoretisk uddannelse som fx bygningskonstruktør, 
ingeniør eller lignende. Som person skal du være 
struktureret og arbejde proaktivt med dine tilbuds- 
sager. Du har et godt kendskab til Excel og
er rutineret bruger af Office-pakken.

Om Hybel A/S:
Hybel er en relativt nystartet virksomhed, der  
beskæftiger sig med salg og opførelse af typehuse i
Danmark. Med Michael Mortensen i spidsen er der 
skabt en virksomhed på et solidt fundament og med 
store vækstambitioner. Vi tilbyder Grundpakken, der 
indebærer finansiering af kundens grund til 0 kr., som 
et væsentligt konkurrenceparameter. Vi er 34 erfarne 
og engagerede medarbejdere, der sammen forvand-
ler vores kunders boligdrømme til virkelighed.

Dit næste skridt:
Vi tilbyder en spændende stilling med kolleger, der 
brænder for at bygge huse og give kunderne en
perfekt oplevelse.
 
Stillingen ønskes besat pr. 01. april 2018 eller før.
Løn efter kvalifikationer og en arbejdstid på 37 timer.

Din ansøgning med CV bedes sendt til  
pt@hybelhuse.dk mærket ”kalkulationsmedarbejder/
opmåler” senest d. 23. februar.

Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at 
kontakte projekteringsleder Palle Thøisen på
pt@hybelhuse.dk eller tlf. 4062 0120.
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