
Vi vill själva beskriva oss som ovanligt nyfikna och flexibla i en till stor del konservativ 
bransch. Tack vare vår snabbrörliga organisation har vi lyckats behålla vår kreativitet och 

vårt engagemang trots att personalstyrkan vuxit starkt.  Därför kan vi med stolthet leva 
efter vår vision, "Blue Wall Construction ska vara ett av Sveriges mest attraktiva 

byggföretag att göra affärer med och att var anställd i". Läs mer på www.bluewall.se 

ENTREPRENAD INGENJÖR  

I NKÖP /KALKYL  

Som Entreprenadingenjör hos oss arbetar du i ett team bestående av en kalkylator och en 

inköpare som leds av Kalkyl- / Inköpschef. 

 Huvuduppgifterna är planering och inköp på projektnivå i nära samarbete med 

produktionsledningen samt att vid behov stötta upp med anbudsräkning och kalkyler. Du får 

på så vis följa projekten från anbud till färdigt hus, vilket gör att du får en bra bild av hela 

byggprocessen i en miljö där du kan utvecklas snabbt. Rollen innebär mycket kontakter 

internt men även externt med kunder, leverantörer och underentreprenörer.  

 

ARBETSUPPGIFTER 

• Planera och bereda inför produktionsstart tillsammans med entreprenadchef och platschef 

 • Ta in offerter på material/tjänster från leverantörer/entreprenörer och utifrån det arbeta fram

ett beslutsunderlag 

• Produktionsplanering 

• Granska kontraktshandlingar 

• Upprätta avtal med leverantörer och underentreprenörer 

• Prognosarbete 

• Projektavstämningar 

• Tidsplanering 

• Vid projektens slut; återföring och uppföljning. 

• I anbudsskedet upprätta ett anbudsunderlag genom inläsning, uppmätning och beräkning 

samt sammanställning av material- och entreprenörsofferter.  

 

För att lyckas i denna tjänst ser vi att du har relevant ingenjörsutbildning och har erfarenhet 

från byggbranschen. Du är van att arbeta med inköpsprocessen och har erfarenhet av 

anbudskalkyler. Du har god kunskap om byggprocessen, bygghandlingar och tidsplaner. 

 



ENTREPRENAD INGENJÖR  

I NKÖP /KALKYL  

Som person har du god samarbetsförmåga, är resultatorienterad och van att arbeta med stort 

eget ansvar från start till mål. Vidare ser vi att du är noggrann i ditt arbete och drivs av att göra 

bra affärer. Du är engagerad och strukturerad med en god förmåga att planera ditt arbete. Vi 

främjar en miljö där du skall våga utmana dig själv för att på så sätt ge dig de bästa 

förutsättningarna för utveckling, både på det personliga planet och i din yrkesroll.   

 

Då vi ett tillväxtbolag ställer det krav på dig som medarbetare att arbeta både flexibelt och 

ansvarsfullt. Vår kultur bygger på vår förmåga att skapa en laganda, att vi agerar ansvarsfullt i 

våra beslut och initiativ samt att vi är personliga i våra interna och externa relationer.  

 

Vi lever efter våra värderingar: Långsiktighet, utveckling och engagemang och det är viktigt att 

du också värdesätter detta sätt att arbeta och agera. 

 

Vi har omgående behov av förstärkning så vi kommer därför att hålla intervjuer löpande. 

 

 För frågor om tjänsten kontakta Kalkyl/inköpschef Fredrik Torbe (fredrik.torbe@bluewall.se) 

 alt HR-ansvarig Mia Adelöf (mia.adelof@bluewall.se). Din ansökan skickar du till 

mia.adelof@bluewall.se  


