
Jobbeskrivelse
Til en fuldtidsstilling på hovedkontoret i Horsens søger vi endnu en 
detaljeorienteret, struktureret kalkulationsmedarbejder med overblik 
og mod på at indgå i en virksomhed i rivende udvikling. 
Du bliver en del af teamet i teknisk afdeling, hvor du sammen med 
gode kollegaer får det landsdækkende ansvar for alle vores bygge-
sager i Milton Huse. 

Opgaver du kan glæde dig til
Din dagligdag vil være varieret og det er vigtigt, at du er klar til 
at tage fat, hvor det er nødvendigt. I stillingen vil du bl.a. skulle 
arbejde med opmåling og kvalitetssikring i forbindelse med nye 
byggesager. Arbejdsdagen vil indeholde både tilbagevendende, 
men også ad hoc opgaver. 
Du vil få et tæt samarbejde med kollegaer på tværs af hele 
virksomheden, herunder primært med salgsafdelingen, tegnestuen, 
byggeledere samt underentreprenører og leverandører. 
 
Din profil
· Du er uddannet byggetekniker eller konstruktør med en hånd-
værksmæssig baggrund eller har erfaring fra en lignende stilling. 
· Du er struktureret, løsningsorienteret og serviceminded.

· Kan arbejde effektivt og selvstændigt og holde hovedet koldt, 
  når der er travlt.
· Er god til at eksekvere, få noget fra hånden - og sætter en ære 
  i at overholde deadlines. 

Vi tilbyder
Gode kollegaer og en plads på holdet i en spændende stilling 
med gode udviklingsmuligheder i teknisk afdeling, hvor du vil refere-
re til den tekniske chef.
I Milton Huse vil du opleve, at vi har fokus på bolden. At vi har det 
sjovt på banen og alle i organisationen spiller sammen for at vinde 
markedsandele. Vi træner hver dag for at komme endnu højere op 
på lystavlen hos nybyggerne. 
Målet er klart - er du? 

Vil du med på holdet?
Send dit CV, ansøgning og motivation for jobbet til job@miltonhuse.
dk. Ansøgningsfristen er den 16. september 2019, men vi indkalder 
løbende til samtale, da stillingen ønskes besat snarest.

Spørgsmål? 
Kontakt Teknisk Chef Thorsten Andersen på tlf.: 2151 0499

Milton Huse er en solid familieejet virksomhed fra 2013. Siden opstarten har vi oplevet stor vækst og leverer et positivt regnskab år efter år. Dette er bemærket med Børsens  
Gazelle pris i 2017 og igen i 2018. I 2019 bygger Milton Huse mere end 500 huse. Det giver nybyggere tryghed i at vælge Milton Huse som professionel samarbejdspartner  

og for dig, at vælge Milton Huse som arbejdsplads. Hovedkontoret har til huse i Horsens. Mød dine kommende kollegaer på miltonhuse.dk, læs mere og følg os på sociale medier.

Kalkulationsmedarbejder 

Milton Huse, Horsens søger

Vi glæder os til at høre fra dig.


