
Beregner  
      

DP ventilation a/s søger en ekstra Beregner til vores ventilations anlægsafdeling i Glostrup. 
 
Vi har ekspanderet vor virksomhed og vore aktiviteter igennem hele 2017 og udviklinger fortsætter i det nye år. 
 
Vi har travlt og søger derfor en ny kollega til vort regionskontor i region øst. 
 
Medarbejderen vil indgå i gruppen af vore kalkulationsmedarbejdere med fokus på kalkulation f 
ventilationsopgaver til vore kontorer i Glostrup og Kolding. 
 
Vi søger derfor en kalkulations medarbejder med erfaring i kalkulation af ventilationsopgaver og 
branchekendskab.  
 
Medarbejderen må gerne have en solid teknisk viden om ventilation og automatik, og skal være brugervant med 
IT.  
 
Du skal trives i en varierende og travl hverdag, og være tændt på at deltage i udviklingen af DP ventilation a/s - 
region øst som en væsentlig del at vort ledelseshold. 
 
Jobbet: 

• Kalkulation og tilbudsafgivelse af ventilationsopgaver. 

• Besigtigelser og forundersøgelser. 

• Projektoverdragelse og teknisk sparring med afdelingsleder samt projektledere i virksomheden. 

• Medvirken til projektering og optimering af projektopgaver. 

• Opfølgning og aflevering af projekter til kunde og samarbejdspartnere. 

• Hovedparten af projekterne er på Sjælland og i Hovedstadsområdet, men projekter i Jylland og på Fyn vil 
forekomme. 

 
Din profil: 

• Nogle års erfaring som kalkulations medarbejder fra lignende stilling i branchen. 

• Omhyggelig med god orden og sans for at arbejde ed stramme deadlines. 

• Evne til at kunne have flere opgaver i luften ad gangen samt afbalancere egen kapacitet og belastning. 

• Du skal kunne trives med en travl hverdag og være service orienteret overfor dine kollegaer, 
leverandører og vore kunder. 

• Har fokus på kreativitet og ny teknologi og metoder. 

• Rutineret i brug af Excel og Microsoft Office pakken generelt. 

• Er en god ”afslutter” som altid kommer rettidigt i mål med dine opgaver 
 

 
Vi tilbyder en alsidig og selvstændig stilling i et humoristisk, socialt og samarbejdende miljø med frihed 
under ansvar.  Gage efter kvalifikationer, pension og firmabetalt sundhedsforsikring. Kørsel i egen bil   
betales med statens takster. 
 
Vi glæder og til en samtale, hvor vi kan fortælle mere og jobbet og om virksomheden.  
 
Har du spørgsmål omkring jobbet så kontakt regionsdirektør Jan Hvid Christensen på mobil nr. 30 93 92 94. 



 
Send din ansøgning til: jah@dpventilation.dk.  
  

DP ventilation a/s  
Fabriksparken 56   
2600 Glostrup    
www.dpventilation.dk 
 
DP ventilation a/s er stiftet i 1996 har hovedkontor i Århus, regionskontor i Glostrup og afdelingskontor i Kolding.  
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