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BYGGER DET MESTE

Johan Kjellmark AS
søker leder for 

kalkulasjon og innkjøp!

Johan Kjellmark AS er et selskap i det familieeide konsernet Kjellmarkgruppen, og er en 
av de største og eldste totalentreprenørene innen bygg og anlegg mellom Elverum og 
Støren. I bedriften forenes over 70 års erfaring, der vi sammen med Støholen Entre-
prenør, Nidarvoll Byggservice og Kjellmark Eiendomsutvikling er over 100 dyktige 
medarbeidere som i 2020 til sammen omsatte for over 200 mill. kr. Johan Kjellmark AS 
er i stadig vekst og vi har derfor behov for å styrke vårt tilbudsteam gjennom stilling 
som Leder Kalkulasjon- og innkjøp.

Få en fri og utviklende rolle 
Som leder for kalkulasjon og innkjøp er du ansvarlig for kalkulasjon og innkjøp i tett 
samarbeid med tilbudsteamet. Du vil også få muligheten til å utvikle prosjektet fra vi 
mottar forespørselen. Vi har prosjekter som gjør hverdagen vår svært variert, her får du 
bryne deg på alt fra leiligheter, næringsbygg til kraftstasjoner og bruer.  
I stillingen vil du ha ansvar for:
• Kalkulasjon og innkjøp i våre prosjekter. 
• Innkjøpsavtaler. 
•	 Sikre	god	dialog	med	kunder	og	kvalifisere	innkommende	forespørsler.
• Bistå med inngåelse av kontrakter og sikre god overlevering til 
             prosjektleder. 
• Sikre et godt samarbeid på tvers av fagene. 
• Delta i prosjektutvikling i en tidlig fase.
 
Faglige kvalifikasjoner:
For å lykkes i rollen som leder for kalkulasjon og innkjøp er det ønskelig med utdanning 
innen bygg eller lang erfaring. Du bør ha god kjennskap til totalentrepriser. Videre må du 
ha gode datakunnskaper, beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, samt ha evnen 
til å jobbe selvstendig og i team. Det er viktig at du er en god lagspiller og har evner til 
å	finne	de	gode	og	kreative	løsninger.	Uansett,	så	lenge	du	har	en	interesse	for	faget	og	
ønsker	aktiv	deltakelse	i	egen	og	bedriftens	utvikling	finner	vi	en	løsning	på	hvordan	du	
kan	finne	din	plass	i	Kjellmark	-	hos	oss	vil	du	få	den	støtten	du	trenger!

Vi tilbyr:
Gode og konkurransedyktige betingelser i en spennende bransje. Kontorsted vil være på 
vårt hovedkontor på Røros. Hos oss vil du inngå i en stødig og velfungerende 
tverrfaglig organisasjon med røtter langt tilbake i tid. Vi har vært en del av byggenærin-
gen på Røros og omegn i mange år. Vi setter sammen godt tradisjonelt håndverk med ny 
kunnskap og teknologi. Med bred kompetanse og nye metoder utføres det meste innen 
bygg, både ryddig og profesjonelt.

For spørsmål og mer informasjon om stillingen, ta kontakt med 
daglig leder Trond Ole Schjølberg på 970 44 547 eller Kåre Ovesen hos 
HR Gruppen WSGS AS på 905 25 300.

Vi ser frem til å høre fra deg!


