Tilbudskoordinator søges
Gottlieb Paludan Architects rådgiver om planlægning,
byggeri og anlæg med særlig fokus på at skabe værdi
og velfærd gennem designløsninger, der integrerer
arkitektur, infrastruktur og bæredygtige løsninger.
Vi er knap 100 medarbejdere på tegnestuen i Nordhavn,
København.
Vi søger en kompetent og struktureret medarbejder til styring og koordinering af vores mange prækvalifikations- og
tilbudsopgaver. Tilbudskoordinatoren refererer til tilbudschefen og opgaver løses i samarbejde med vores kommunikationsafdeling og tilbudsledere.

De primære arbejdsområder
•
Udarbejdelse af prækvalifikationsansøgninger
og pipeline
•
Overvågning af portaler og planlægning af
elektroniske udbud
•
Opstart og support i tilbudsprocesser og styring
af deadlines
•
Vedligeholdelse af pipeline- og
rapporteringsværktøjer
•
Samarbejde med tilbudschef samt kommunikationsog udviklingschef om leads, alliancer og
forhåndsaftaler
•
Oprettelse og vedligehold af CV’er og
projektreferencer med bistand fra
studentermedhjælpere

Kvalifikationer
•
Erfaring med tilsvarende funktion fra bygge- eller
rådgiverbranchen
•
Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation
(engelsk og dansk)
•
Præcis, struktureret og systematisk arbejdsmetode
•
Erfaring med udarbejdelse af rådgivningstilbud
•
Erfaring med kontrakter og rådgivningsaftaler er
en fordel

Vi tilbyder
•
Selvstændigt ansvar og varierende arbejdsopgaver
•
Velkvalificerede og engagerede kolleger
•
Et godt arbejdsmiljø med faglige og sociale
arrangementer
•
Løn efter kvalifikationer

Ansøgningsprocessen
Ansøgning og CV bedes fremsendt i ét samlet
pdf-dokument til job@gottliebpaludan.com.
Materialet vil blive behandlet fortroligt.
Anfør Ansøgning - tilbudskoordinator i emnefeltet.
Deadline for ansøgning er mandag 18. marts 2019.
Ansøgninger behandles løbende.
Ved eventuelle spørgsmål kontakt HR-koordinator
Carina Svanberg på tlf: 4171 8296.

Om os
Gottlieb Paludan Architects er en af landets store
arkitektvirksomheder. Vi arbejder særligt med
infrastrukturopgaver inden for forretningsområderne
Mobilitet, Energi og Erhverv. Som virksomhed er vi
kendetegnet ved langvarige, tillidsprægede relationer
til vores klienter, og det er vores ambition at skabe
enkle, velfungerende løsninger med lang teknisk og
æstetisk levetid. Vore arkitekter, landskabsarkitekter
og bygningskonstruktører arbejder tæt sammen om
at løse opgaver i Danmark, Skandinavien, Nordeuropa
og Asien.
Gottlieb Paludan Architects er ejet af ÅF - en
international ingeniør- og designvirksomhed med
mere end 10.000 medarbejdere på verdensplan og
kontorer i 30 lande.
Se mere på www.gottliebpaludan.com

