Vi söker Kalkylator i Norrköping
Jobbet
Norisols verksamhet i Sverige utgörs till största delen av teknisk isolering av rör och
ventilationskanaler och drivs i avdelningar med lokal förankring där varje avdelning leds av en
avdelningschef som rapporterar till Regionchefen. Norisols strategi fram till 2020 är inriktad på
tillväxt genom att erövra marknadsandelar i branschen på en starkt växande marknad.
Som kalkylator på Norisol driver du processen från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag.
I uppgifterna ingår att i ett tidigt skede samla in fakta för att skapa underlag och självständigt
upprätta kalkyler. I rollen som kalkylator kommer du att samarbeta med avdelningschefer och
projektledare.
Tjänsten avser en heltid med placering i Norrköping. Som kalkylator rapporterar du till
kalkylchefen.
Vi har i Norisol en platt organisation där du får möjlighet att ta ansvar och utveckla dig personligen
såväl som professionellt.
Du
Vi söker någon som har utbildning och/eller erfarenhet från installationsbranschen.
Du får gärna vara en etablerad kalkylator/projektledare inom VVS.
Vi söker dig som:







Har akademisk utbildning eller examen med teknisk inriktning alternativt mångårigt
arbete som ledande montör/projektledare
Har goda datorkunskaper, speciellt Excel
Har goda kunskaper gällande ritningsläsning inom VS och ventilation
Har grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik och företagsekonomi
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort

Som person är du samarbetsvillig, social och kommunikativ då arbetet förutsätter ett nära
samarbete med dina kollegor samt våra kunder. Vidare är du en person som bidrar med energi och
driv till arbetsplatsen där du ständigt arbetar för att utvecklas och komma framåt. Ditt genuina
teknikintresse präglar ditt arbete på ett positivt och inspirerande sätt. Det är viktigt att du har en
välfylld verktygslåda och en bred kompetens, men lika viktigt är det att du som person är nyfiken,
har lätt för att lära och inte är rädd för att ge dig in på nya områden.

Vad vi står för
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade och duktiga medarbetare. Vi
arbetar inom flera olika affärsområden med spännande och utmanande projekt i en internationell
miljö. Norisol eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning. Majoriteten av våra
medarbetare är män. På Norisol delar vi inte in våra medarbetare i olika fack, här är du en i gänget
och vi jobbar som ett team där vi strävar mot samma mål. Det innebär också att vi vill ta hand om
dig som medarbetare på ett bra sätt. Trevlig arbetsmiljö och god hälsa bland våra medarbetare är
viktigt för oss, därför får du tillgång till friskvårdsbidrag, företagshälsovård, möjligheter till
kompetensutveckling mm.
Vill du veta mer
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kalkylchef Hans Flemsten på
hafl@norisol.com.
Ansökan
Ansökningar hanteras fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum som är 2019-04-18. Du skickar ditt CV och personliga brev till Magnus Andersson
job@norisol.com.
Om Norisol
Norisol är en ledande service och entreprenörskoncern, som inom energi-, industri-, marin- och
byggsektorn bidrar till högt värdeskapande hos våra kunder. Detta sker genom leverans av
konkurrenskraftiga totallösningar, som bl.a. reducerar energiförbrukning och därmed bidrar till att
minska den globala uppvärmningen. Vi arbetar offshore och on-shore för olje-och gasindustrin, på
skeppsvarv, raffinaderier och kraftverk samt med kunder inom medicin, livsmedelsindustrin och
bygg- och anläggningsbranschen. NS Norisol Sverige AB sysselsätter ca 200 medarbetare på
orterna: Stenungsund, Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Oskarshamn, Skövde, Trollhättan,
Västervik, Stockholm, Linköping, Norrköping, Örebro och Örnsköldsvik.

