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Orderinvest söker Offert- och anbudsgivare
Vi på Orderinvest inreder kontor, skola, verkstad och offshore till både företag och offentlig
förvaltning. Sedan starten 1985 har vi vuxit till en fullskalig inredningsleverantör med hela Sverige
och Norge som vår marknad. Vi är i en expansiv fas och till vårt huvudkontor i Kristianstad söker vi nu
dig som brinner för att arbeta med anbud och upphandlingar.
Arbetsuppgifter
I rollen som Offert- och anbudsgivare arbetar du främst med ramavtalsupphandlingar och förnyade
konkurrensutsättningar. Framförallt arbetar du med anbud avseende skol- och förskoleinredningar,
men tjänsten innefattar även anbud till andra segment. Anbudsarbetet sker främst inom offentlig
upphandling enligt LOU, men innefattar även till viss del anbud till privat sektor.
I din roll driver du det operativa anbudsarbetet där du bevakar, producerar, projektleder och
kvalitetssäkrar anbud. Du arbetar även med efterkalkyler och analyser, som exempelvis inkluderar
konkurrent-, pris- och produktanalyser. Dessutom är du delaktig i utvecklingen av Orderinvests
övergripande processer kring anbudsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, självständig, noggrann och strukturerad. Du är ansvarstagande och
har förmåga att prioritera, driva ditt arbete framåt och slutföra dina uppgifter. Du är lösningsfokuserad,
finurlig och hittar förbättringspotential i syfte att effektivisera dina arbetsuppgifter. Därtill har du lätt för
att samarbeta och kommunicera med personer på olika nivåer, både internt och externt.
Du hanterar Word och Excel obehindrat och har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal
och skrift. Tidigare erfarenhet av operativt arbete inom offentliga upphandlingar och avtalshantering
inom branschen är meriterande.
Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare och på heltid. Tjänsten är lokaliserad i Kristianstad.
Ansökan och frågor
Maila din ansökan eller dina frågor kring tjänsten till säljledare Kalle Salomonsson,
kalle.salomonsson@orderinvest.se
Rekrytering sker löpande, vi återkopplar till dig snarast efter att du har skickat in din ansökan.

