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Teknisk/kommerciel Tender Manager
Offshore/Marine Construction
Om jobbet
PMR søger en selvstændig og ansvarsbevidst teknisk/kommerciel Tender Manager til varetagelse af
tilbuds- og kalkulationsarbejde i forbindelse med vandbygning, primært inden for havne- og brobyggeri
og offshore vindmølleparker. Du kommer til at indgå i et salgs- og tender team på 4-5 mand, men vil
have et tæt samarbejde med alle på tværs af organisationen.
Du vil få ansvaret for følgende områder:
 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
 Sikre fuld gennemførlighed af projekter i tæt samarbejde med organisation, kunder og
leverandører i tilbudsfasen.
 Deltage i kontraktgennemgang og -forhandling
 Overlevering til projektafdeling
Vi forestiller os at:
 Du har en relevant uddannelse og helst erfaring fra et lignende job
 Du har en god projektforståelse og flair for kontraktuelle, tekniske og kommercielle aspekter i
forbindelse med tilbudsgivning
 Du har en analytisk og systematisk tilgang til opgaverne
 Du er fleksibel og ansvarsbevidst
 Du er innovativ og i stand til at komme med alternative projektløsninger
 Du har solidt kendskab til MS Office
 Du er en teamplayer, men kan også arbejde selvstændigt
 Det er et krav, at du taler og skriver dansk og engelsk, tysk vil være et plus men ikke et krav
Vi tilbyder
Et spændende og ansvarsfuldt job i et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der vil være stor mulighed for
at være med til at forme jobbet.
PMR beskæftiger sig med offshore aktiviteter, primært i Nordeuropa, herunder vandbygnings- og
havneprojekter, broprojekter, samt projekter inden for offshore vindindustrien.
Rederiet driver 6 skibe, der har dobbelt besætning, og beskæftiger 16-18 medarbejdere på kontoret i
Skanderborg. I alt har virksomheden ca. 70 ansatte.
Stillingen er på fuld tid, med tiltrædelse snarest, på vores hovedkontor tæt på motorvejen i
Skanderborg.
Hvis du vil vide mere om jobbet kan du kontakte Head of Sales and Marketing Christian Kragelund-Leer
på telefon +45 86 29 01 00 eller via e-mail til info@peter-madsen.dk
Er du interesseret? Send ansøgning og C.V. på mail og se i øvrigt www.peter-madsen.dk

