
Tilbudsberegner 

"Hos Malmos har 
vi muskler som en 

entreprenør og 
hjerte som en 

anlægsgartner. 

Vi udfører land-
skabelsesopgaver 

samt komplekse 
anlægsprojekter 

med fokus på 
klimasikring"

Gl. Marbjergvej 11 · 4000 Roskilde · www.malmos.as

Malmos Landskaber er en af de mest efterspurgte virksomheder indenfor 
anlægs- og landskabsprojekter, der kalder på høj kvalitet, leverance til tiden 
og evnen til at styre komplekse projektforløb.

Vi er en organisation i konstant bevægelse og nu har vi brug for endnu en tilbuds-
beregner. Med base i Roskilde bliver du en del af et seriøst tilbudsteam og en travl 
arbejdsplads med mange gode kollegaer.

Er du vores nye kollega?
• Du brænder for at sikre effektiv gennemførelse af tilbudsberegning fra   
 start til aflevering af tilbud - så vel økonomisk som fagligt
•  Du besidder et godt købmandskab, er løsningsorienteret og tænker 
 kommercielt
•  Du har en uddannelsesmæssig baggrund som teknolog, HoPI, landskabs  
 arkitekt, bygningskonstruktør eller lignende.
•  Du er social og udadvendt og har lyst til at udvikle dig personligt og 
 fagligt hver dag.

Vi bruger Sigma og Bluebeam i vores tilbudsberegning. Det er ingen hindring, 
hvis ikke du har kendskab til dette. 

Du trives med at tage ansvar og træffe dine egne beslutninger, og samtidig 
befinder du dig godt i et miljø, hvor vi arbejder teambaseret og ud fra princippet 
"Vi gør det sammen". Vi har et miljø præget af en uformel omgangstone, et højt 
tempo, professionalisme, handlekraft og godt humør. 

Du vil være med til at præge virksomhedens fortsatte udvikling og samtidig 
være en del af en kultur, som på én gang er familiær og præstationsorienteret. 

Vil du vide mere?  Kontakt tilbudschef Connie Wiuff på tlf. 40 64 82 19.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning med CV hurtigt, da vi indkalder løbende 
til samtale. Send din ansøgning til job@malmos.as. Deadline 31/12-2017.


