
Leder for Tilbud og Projektering 

 
C.C. Brun Entreprise A/S er i en ekspanderende udvikling, og har brug for nye kræfter og kompetencer i projekt-
organisationen. Vi søger derfor en leder for tilbud og projektering til at styrke vores fortsatte udvikling og vækst. 
 
Som leder for tilbud og projektering vil du være en del af den daglige ledelse med direkte reference til direktøren. Du  
vil få ansvaret for dit eget team af medarbejdere og sammen med dem koordinere og planlægge styringen af tilbuds-  
og projekteringsforløb. Heraf at varetage og forstå udbudsmaterialet, kalkulationsarbejdet, samarbejdet med bygherrer, 
rådgivere, underentreprenører og leverandører. Dernæst at bidrage i kontraktforhandlinger samt være tovholder på 
overdragelse af projektsager til produktionen. 
 
Vi forestiller os, at du: 

• Har bred erfaring for byggeri- og projekteringsforløb 

• Evner de juridiske forhold fra udbud til kontrakt 

• Evner at kommunikere med mange forskellige bygherrer og samarbejdspartnere 

• Har et solidt kendskab til de forskellige entrepriseformer såsom fag-, hoved- og totalentrepriser 

• Har et indgående kendskab til kontraktudarbejdelse – og granskning 

• Er resultatorienteret og har sans for at skabe en sund projektøkonomi 

• Er særdeles talstærk og har stor erfaring med håndtering af komplekse projekter i udførelse og projektering 
 
Dine primære arbejdsopgaver: 

• Ledelse af tilbudsteamet 

• Sparring og koordinering med den øvrige ledelse og organisation 

• Bidrage med strategi til markedstilgang og tilbudsgivning 

• Ansvarlig for planlægning og styring af tilbudsforløb i tæt samarbejde med tilbudsteamet 

• Ansvarlig for interne projekteringsforløb 

• Arrangere kick-off møder samt sikre at relevante kompetencer inddrages fra starten 

• Forhandling med bygherrer, rådgivere, underentreprenører og leverandører 

• Udarbejde tilbudspræsentationer, salgsmateriale m.m. 

• Sikre overdragelse, ejerskab og involvering fra resten af organisationen efter salgs- og tilbudsfasen  
er afsluttet 

 
Vi forventer at du: 

• Har en velfunderet erfaring med økonomistyring og kalkulation indenfor byggebranchen  

• Arbejder struktureret og systematisk og formår at have det fulde overblik over den samlede opgave  

• Arbejder selvstændigt og kan motivere andre 

• Er loyal og har et godt livssyn samt humør 

• Vil bidrage til det sociale i virksomheden og teamånden som helhed 

• Kan se dig selv i værdier som ansvarlighed, samarbejde og kvalitet  
 
 
Hos C.C. Brun får du: 

• Et spændende job med mange udfordringer og stort udviklingspotentiale. 

• Mulighed for at præge en virksomheds udvikling, og ikke bare være nr. 117 i rækken. 

• Et team af kollegaer der vil vores fælles rejse og bifalder Teamånden. 

• Åben sparring i hverdagen med kollegaer og ledelsen. 

• Frie og selvstændige arbejdsforhold. 

• Løn efter kvalifikationer 

• Kørselsordning eller firmabil 

• Ansættelse i et uhøjtideligt miljø med flad organisation 

 
Tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Interesseret? - så kontakt os hurtigst muligt pr. mail ccbrun@ccbrun.dk eller jcm@ccbrun.dk. 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Direktør Jens Christian Molter, tlf. 5764 6464 / mobil 2049 9565 

 
Hvem er C.C. Brun: 
C.C. Brun Entreprise A/S er en mellemstor entreprenørvirksomhed med en større egenproduktion og samlet omkring 100 ansatte.  
C.C. Brun udfører byggerier i total-, hoved- og fagentrepriser i størrelsesorden op til ca. kr. 100 mill.  
I C.C. Brun har vi stort fokus på arbejdsmiljø og kundetilfredshed og går gerne den ekstra meter for at hele projektet bliver leveret til 
alles tilfredshed. Vi har til huse i smukke landlige omgivelser i Herlufmagle ved Næstved og med en opstart af virksomheden i 1947 har 
vi oparbejdet et godt og stabilt renommé i markedet indenfor byggeri, som vi dagligt gør en dyd ud af at værne om.  
 

 
C.C. Brun Entreprise A/S 
Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle 
Tel. 5764 6464 – www.ccbrun.dk 

  


