
Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen har siden 1988 løst opgaver med alt fra 
mindre tømreropgaver hos private til store erhvervsbyggerier. I dag tæller 
vi over 50 medarbejdere, der løser opgaver i det meste at Midtjylland 
med udgangspunkt i Viborg.

Kan du regne den ud? 
- Vi søger en Beregner
Er du nyuddannet – eller bygningskonstruktør med en smule erfaring? Så er du måske den
energiske og udviklingsparate kollega vi søger til vores kontor i Viborg. Vores tilbudsopgaver 
spænder over alt fra tilbygninger og tagudskiftninger til større licitationer i både fag-, hoved- 
og totalentrepriser. Og du vil både skulle stå for egne projekter samt kunne assistere 
vores tilbudsleder.

Arbejdsopgaverne indbefatter: 
• Tilbudskalkulation i Visual Kalkulation og Bluebeam
• Indkøb af materialer
• Kontakt til bygherrer og underentreprenører ifm. kontraktforhold
• Kvalitetssikring

Vi kan tilbyde dig: 
• En plads på holdet i en dynamisk tilbudsafdeling med højt til loftet 
• En stor grad af fleksibilitet i jobbet, så både arbejde og privat liv kan hænge 

sammen
• At blive en del af processen fra tilbudsforespørgsel til projektlederoverdragelse
• Fast frokostordning, velfungerende personaleforening og sundhedsforsikring
• Op til flere både sjove og hyggelige kollegaer 

Vi søger dig, som: 
Er nyuddannet bygningskonstruktør eller har en smule 
erfaring i bagagen. Dig, der gerne tager ansvar, vil bruge 
sine tillærte kompetencer i praksis og som ønsker at 
udvikle sig yderligere.
Det er en fordel hvis du er uddannet tømrer eller 
murer, dog ikke et krav. 
Du behøver ikke have erfaring, da vi meget gerne giver 
dig en grundig oplæring. Det vigtigste er din interesse 
for opgaverne og at du trives i en hverdag med fart over 
feltet og skiftende arbejdsopgaver. 

Vi håber at høre fra dig snarest, da vi ønsker 
tiltrædelse hurtigst muligt. Har du spørgsmål til 
stillingen skal du ikke tøve med at ringe til Brian 
på telefon 40 30 27 15.

Ansøgningsfrist senest d. 10.06.22 til 
mailadressen: info@jsviborg.dk. 


