ANKER HANSEN & CO. A/S søger kommunikations ansvarlig
VI SØGER ANSVARLIG FOR KOMMUNIKATION
I ANKER HANSEN & CO. A/S arbejder vi med større byggesager i hoved-, stor- og totalentrepriser. At være
en attraktiv entreprenør er langt mere end at være prisbillig. Udviklingen kræver at vi styrker vores
kommunikationsevner. Vores vision er at blive det særlige førstevalg. Vi søger derfor en person, der
selvstændigt og i samspil med produktion og tilbudsafdeling, kan forestå og udvikle vores kommunikation
primært i forbindelse med tilbudsfasen.
Jobbet:
Udarbejdelse af tilbudsmateriale for så vidt angår:
•
•
•
•

Beskrivelse af proces, tilgang til opgaven herunder granskning af projektmateriale
Udarbejdelse af tidsplaner, kritisk vej
Udarbejdelse af organisationsbeskrivelser for projektet, CV’er mm.
Beskrivelse af beboerhåndtering, samarbejde med rådgivere og bygherre, sikkerhed på
byggepladsen mv.

Deltagelse i besigtigelser/spørgemøder
Løse ad-hoc opgaver i forbindelse med tilbudsprocessen
Udarbejdelse af marketingsmateriale
Vi forventer du har:
•
•
•
•
•
•

Teknisk indsigt i byggebranchen, måske Cand.merc.(kom.), konstruktør, ingeniør, arkitekt,
byggetekniker eller lignende
Gode kommunikative færdigheder i tekst og tale
Gode grafiske og designmæssige kompetencer
Gå-på-mod
Team spirit
Overblik

Mængden af arbejdsopgaver kan variere meget, hvorfor vi arbejder med stor fleksibilitet imellem kontorets
funktioner.
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte tilbudschef Mogens Tanderup på tlf.: 31
23 11 58
Hvem er vi?
ANKER HANSEN & CO. A/S er en entreprenørvirksomhed, der løbende er i en markedsefterspurgt udvikling.
Vi udfører hoved-, stor- og totalentrepriser på Sjælland, med delvis udførelse af tømrerentrepriser i
egenproduktion. Sagerne ligger typisk i størrelsesordenen kr. 30 – 200 mio.
ANKER HANSEN & CO. A/S beskæftiger ca. 45 funktionærer og 20 timelønnede.

Vores kerneværdier er købmandskab, rummelighed, ansvarlighed, faglighed og tydelighed. Det stiller høje
krav til vores medarbejdere, hvorfor vi bestræber os på at tiltrække og fastholde de dygtigste
medarbejdere.
Læs mere på: www.ankerhansen.dk
Ansøgning og information:
Send din ansøgning med CV, mærket ”Kommunikation” til:
ANKER HANSEN & CO. A/S
Kalvøvej 3
3600 Frederikssund
eller på mail til: ah@ankerhansen.dk
Enhver ansøgning og forespørgsel behandles fortroligt.
Ansøgningsfristen er den 12.12.2019.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

