
Søger du nye udfordringer, så søger Hustømrerne lige nu en beregner til vores afdeling i 
Aalborg.

Hvem er Hustømrerne?
Hustømrerne er en veletableret og solid virksomhed med mere end 100 år på bagen. Vi er et 
professionelt tømrerfirma, med afdelinger i Aarhus, Aalborg og Aabenraa.
Med ca. 250 engagerede medarbejdere, er vi ét af Danmarks største tømrerfirmaer. Derfor 
er det også vigtigt for os at tage ansvar for, at de aftryk vi efterlader os, er så positive som 
muligt. Vi arbejder hen mod bæredygtige og cirkulære løsninger og prioriterer høj kvalitet.
Vi er stolte af vores stærke medarbejderkultur og arbejder altid for at blive en bedre arbejds-
plads. 

Hustømrerne er en kooperativ virksomhed, som kort sagt betyder, at en virksomhed som 
denne, ikke kun har fokus på en bundlinje.
Hos os har trivsel en stor værdi og det er vigtigt at medarbejderne har det godt. Vi lægger 
meget vægt på teamspirit, og har derfor også en masse fælles aktiviteter og arrangementer, 
som du er meget velkommen til at deltage i.

Du bliver en del af en åben og forandringsparat virksomhedskultur, med gode muligheder for 
at udvikle sig, og med fokus på at skabe gode resultater. 
Samarbejde er et af vores kerneord i virksomhed. Vi har et fælles fokus på fremdrift samtidig 
med at medarbejdertrivsel er i højsædet. 

Som kalkulatør arbejder du tæt sammen med afdelingschefen, hvor I sammen har ansvaret 
for at sikre en løbende ordretilgang. 
 
De daglige opgaver indebærer:
Mere konkret indebærer jobbet som beregner hos os, at du udfører projektkalkulation og 
gennemskuer risici. 
Vi forventer, at du har erfaring med egenproduktion samt kalkulation af større og mindre 
entrepriser, derudover er det vigtigt, at du arbejder selvstændigt, struktureret og målrettet.
Desuden står du som beregner for sagsoverdragelse til entrepriseleder og projektchefer i 
forhold til budgetter og materialevalg. 

Det er vigtigt at du trives i en hverdag bag skrivebordet, vi har fra tilbudsfasen til udførsels-
fase altid fokus på, at det vi afleverer, er af bedste håndværksmæssige kvalitet, og at det 
afleveres til tiden uden mangler.

Din professionelle baggrund:
Vi forestiller os, at du er uddannet bygningskonstruktør, ingeniør eller har tilsvarende uddan-
nelse og har god erfaring med kalkulation.

Du er ambitiøs og stræber efter de bedste løsninger, både if.t. økonomi og projekter. Men du 
er også en holdspiller, som vil bidrage til et godt socialt miljø, hvor alle arbejder efter fælles 
mål med godt humør.

Stillingen skal besættes snarest muligt. 
Kontakt Frederik Fyllgraf på tlf. 24 86 06 29 for mere information. 
Ansøgning sendes til job@hustomrerne.dk


