Mercur VVS Entreprenør AS hadde sitt første driftsår 2014, trass i at selskapet ble stiftet tre år tidligere.
Omsetningen i 2014 var i overkant av NOK 18 mill., og vi vil i 2015 nå en omsetning på ca. NOK 35 mill.
Våre primære fokusområder er prosjekt innen nybygg og våtromsrehabilitering i Østlandsområdet, både i
offentlig og privat sektor. Selskapet er i vekst, oppdragsmengden øker, og ut fra den ordrereserven vi har
i dag forventer vi at budsjettet for 2016 vil bli på i overkant NOK 50 mill. Våre 30 ansatte ønsker derfor
nye og motiverte kolleger.

Kalkulatør og innkjøper med fagkunnskap
Om du blir motivert og kjenner mestringsfølelse når du treffer på kalkyler, og ser at lagerholdet er i takt med
behovet, er sjansen stor for at du vil lykkes hos oss. Trolig har du jobbet i bransjen over tid, er god på logistikk og
innkjøp – og vet med deg selv at du er treffsikker i dine kalkyler til store så vel som små oppdrag.
Du har faglig tyngde og jobber smidig med våre eksisterende samarbeidspartnere og leverandører samtidig som du
er proaktiv i markedet og evner å knytte nye, lønnsomme relasjoner. Du er vitebegjærlig og kommunikativ, holder
det du lover, og har en intuitiv forståelse for tings verdi og hva som er sunn økonomi i et prosjekt.
Du er voksen nok til å ha lang og relevant erfaring fra VVS-bransjen, og ung nok til å være sulten og ville bidra til
vekst og være med på å forme din egen fremtid. Det er din innstilling, lyst og livskraft vi ser etter, ikke antall år du
har levd. Og vi tror du har over 10 års fartstid i bransjen.
Arbeidsoppgaver:
Kalkulatør:
• Regne anbud/kalkulere prosjekt. Kunne dimensjonering og beregninger
• Grovprosjektering og kunnskap om uttak av masser
• Ha tett dialog med prosjektansvarlig, prosjektledere samt eksterne leverandører og samarbeidspartnere
Innkjøper:
• Research og oppsøkende kunde- og leverandørkontakt
• Du må ha et kritisk blikk, forstå forhandlingsteknikk - og du har god økonomiforståelse
• Vi håper du er snarrådig og beslutningsdyktig, med evnen til å trekke fornuftige konklusjoner
• Du er proaktiv og kostnadsbevisst i forhold til eksisterende og nye leverandører og samarbeidspartnere
• Ansvar for innkjøp basert på kalkyle
• Være oppsøkende mot nye, potensielle kunder og leverandører
Kvalifikasjoner:
• Faglig bakgrunn fra rørfag/rørleggermester, leverandørsiden eller som VVS-ingeniør
• Lang og relevant bransjeerfaring kan kompensere for formell utdanning
• Du jobber selvstendig og er selvgående, med rundt 10 års bransjeerfaring eller mer (rør/VVS)
• Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk er absolutte krav (Polsk/latvisk er pluss)
• Kjenne- og forholde seg til gjeldene lover og regler
• Førerkort klasse B, noe reisevirksomhet må påregnes
• Praktisk og teoretisk erfaring og forståelse

Vi tilbyr deg:
• Et inkluderende og uformelt miljø med høyt tempo
• Motiverte medarbeidere med høy integritet og stor bidragsevne
• Selvstendig arbeid med utviklingsmuligheter
• Fastlønn, forsikringsordninger, mobiltelefon, kjøregodtgjørelse med mer.
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Spørsmål om stillingen?
Telefon:
23 17 29 30
E-post:
post@mercurvvs.no
Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen

