
Blue Wall Construction AB startades 2005 med drivkraften att vara annorlunda och tillföra något nytt bland
byggföretagen i Jönköping.  Vår vision är att vara det mest attraktiva företaget att göra affärer med och att vara
anställd i och vårt mål är att ge våra kunder högsta möjliga kvalitet och service samt maximalt utfall i sin
investering. Med 75 anställda och en omsättning på ca. 220 Mkr ser vi oss själva som ”det lilla byggbolaget i det
stora sammanhanget”.  

ENTREPRENAD INGENJÖR

Sedan 2017 har vi också verksamhet i Borås genom vårt systerbolag Blue Wall Construction 

Väst AB och eftersom vi har ambition att växa ytterligare är vi nu i behov av en:  

 

 

 

 

Som entreprenadingenjör med inriktning Kalkyl/inköp på Blue Wall Construction Väst arbetar du

nära vår arbetschef samt produktionen. Din viktigaste uppgift är att vinna anbud och att stötta

produktionen i de projekt som vi räknat hem. I denna roll får du följa projekten från anbud till

färdigt hus, detta gör att du får en bra bild av hela byggprocessen samt en miljö där du kan

utvecklas snabbt. Rollen innebär mycket kontakter internt men även externt med kunder,

leverantörer och underentreprenörer. 

 

Arbetsuppgifter 

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

sammanställning av material- och entreprenörsofferter. 

• Planera och bereda inför produktionsstart tillsammans med arbetschef och platschef  

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

beslutsunderlag 

• Upprätta avtal med leverantörer 

• Prognosarbete 

• Projektavstämningar 

• Tidsplanering 

• Vid projektens slut; återföring och uppföljning. 

 

För att lyckas i denna tjänst ser vi att du har relevant utbildning som byggnads- eller kalkylingenjör

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

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

god samarbetsförmåga, är resultatorienterad och van att arbeta med stort eget ansvar från start till

mål. 

 

Blue Wall Construction är ett tillväxtbolag och ställer det ställer därför krav på dig som

medarbetare att arbeta både flexibelt och ansvarsfullt. Då vi är i uppstartsfas i väst får du en

central och viktig roll. 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.  

Vidare ser vi att du är noggrann i ditt arbete och drivs av att göra bra affärer. 

 

Tjänstens placering är Borås. 

 För ansökan välkommen med CV och personligt brev till;  Conny.wictorsson@bluewall.se  

Tel: 073-424 42 36 

 

 


