Tender Manager Offshore / Marine Construction
Peter Madsen Rederi A/S i Skanderborg søger en dedikeret Tender Manager, Offshore/Marine
Construction til at understøtte rederiets ambitiøse vækststrategi.
Peter Madsen Rederi A/S beskæftiger sig med offshore aktiviteter, primært i Nordeuropa. Med
avanceret udstyr tilbyder PMR stor præcision indenfor vandbygnings- og havneprojekter,
broprojekter, samt projekter inden for offshore vind industrien.
Som teknisk/kommerciel Tender Manager vil du sidde med ved bordet i salgsfasen og være
ansvarlig for udarbejdelsen af tilbud lige fra vurdering af udbudsmaterialer, forhandlinger med
leverandører og komplekst kalkulationsarbejde til overdragelsen til projektteamet. Projekterne ligger
hovedsagelig i de skandinaviske lande, UK, Tyskland og Baltikum.
Rederiet driver 6 skibe med dobbelt besætning, og beskæftiger 16-18 medarbejdere på kontoret i
Skanderborg. I alt har virksomheden ca. 70 ansatte. Du kommer til at indgå i et salgs- og tender
team på 4-5 kollegaer, og du vil have et tæt samarbejde med alle på tværs af organisationen.
Ansvarsområder
Stillingen kræver en høj grad af selvledelse samt lyst og evne til at engagere sig i en tempofyldt og
alsidig hverdag. Blandt kerneopgaverne er:
•
•
•
•
•
•
•

Kalkulation, udarbejdelse og afgivelse af tilbud
Analyse af udbudsmaterialer og indstilling til bid/no bid
Udarbejdelse af materiale til prækvalifikationer
Kontakt med kunder og underleverandører
Sikring af fuld gennemførlighed af projekter i tæt samarbejde med organisation, kunder og
leverandører i tilbudsfasen
Deltagelse i kontraktgennemgang og -forhandling
Overlevering til projektafdeling

Din profil
Du har erfaring i at udarbejde komplekse tilbud, og du kommunikerer ubesværet med alle niveauer i
en organisation. Du er glad for at dele din viden og nysgerrig efter at afprøve nye ideer og tiltag
sammen med dine kollegaer. Du byder ind med:
•
•
•
•
•
•

En relevant teknisk og/eller kommerciel uddannelse
2-5 års erfaring fra en lignende stilling fra f.eks. bygge- og anlægsbranchen eller offshore
vind
Erfaring med at indgå i projektarbejde
En analytisk og systematisk tilgang til opgaverne
Solidt kendskab til MS Office
Sproglige kompetencer i dansk og engelsk (i skrift og tale) - hvis du har godt kendskab til
tysk, vil det være et plus

Stillingen er på fuld tid og arbejdssted er på Peter Madsen Rederis hovedkontor tæt ved motorvejen i
Skanderborg. Tiltrædelse snarest.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Head of Sales and Marketing
Christian Kragelund-Leer på +45 86 29 01 00 eller til Rekrutteringskonsulent Maiken Slater
Johannsen på +45 2076 0203.
Send din ansøgning til Maiken Slater Johannsen, msj@slaterconsult.com. SlaterConsult ApS er
Peter Madsen Rederi A/S’ rekrutteringspartner for denne stilling.

