
Vill du vara med och bygga upp Nordens mest progressiva 
byggkoncern? Då är du välkommen till Serneke. Nu ska vi 
utöka styrkan med ännu fler engagerade kollegor till Nybergs 
Svets, ett bolag inom Sernekekoncernen. Smidesföretaget 
Nybergs Svets har över 100 år i branschen och sysselsätter i 
dagsläget ca: 55 medarbetare. Vi behöver bli ännu fler och 
söker därför nu en kalkylingenjör. 

Ansvarsområden 
Som kalkylingenjör arbetar du tillsammans med projektledare 
och projektchef med placering i Alingsås. Du arbetar 
självständigt med förfrågningar och kalkylering som skall ligga 
till grund för våra anbud. Rollen innebär att du kommer att 
arbeta med alla delar i processen från förfrågan till 
överlämnande. Efter överlämnandet bidrar du som 
kalkylingenjör med din spetskunskap för att stödja produktionen 
i frågor kring anbudet. I uppgifterna ingår även samordning av 
underlag och handlingar, kalkylarbete och avrapportering. 

Några exempel på arbetsuppgifter är: 

• Nära dialog med leverantörer 
• Strukturera och föra upp underlag för offerter, sammanställa 

underlagen från externa kunder och interna processer. 
• Säkerställa dokumentation och mappar enligt förtagets 

verksamhetssystem och policys 
• Nära samarbete med projektledare 

Utbildning och erfarenhet 
Du är troligen högskoleingenjör eller likvärdigt. Det är 
meriterande om du har några års erfarenhet från 
byggbranschen, gärna från kalkyl alternativt produktionsledet. 
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är god. 

Personliga egenskaper 
Som person har du god förmåga att arbeta självständigt, driva 
och prioritera. Du arbetar uthålligt och strukturerat även i 
stressade situationer samtidigt som du har förmåga att hitta nya 
lösningar och idéer. Rollen som kalkylingenjör är social med 
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många olika kontaktytor både internt och externt, vilket ställer 
krav på god förmåga att samarbeta och kommunicera. 

Om Serneke 
Serneke är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom 
bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning 
med cirka 1000 anställda. Genom att tänka nytt driver vi 
utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa 
lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en 
god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag. 

På Serneke jobbar vi som utmanar konventionella metoder och 
som genomför det ena lyckade projektet efter det andra. Vi 
drivs av utmaningar i alla dess former och vill vara delaktiga och 
bidra med nya infallsvinklar och lösningar. Vi erbjuder samma 
trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer 
energi, engagemang och ett modernare synsätt. Tillsammans 
med våra kunder kommer vi att nå oanade höjder och just nu 
bygger vi ett lag med ännu fler engagerade kollegor. På 
Serneke är vi steget före, håller vad vi lovar och ger våra 
kunder något extra. Håller du med om det och vill vara med och 
bygga upp Nordens mest progressiva byggkoncern? -Då är det 
dig vi söker. Varmt välkommen att skicka in din ansökan! 

Information och ansökan 

Befattning: Kalkylingenjör 
Anställningsform: Heltid 
Tillträde: Snarast 
Placering: Alingsås 
Ansök senast: Urval sker löpande 

Kontaktperson för eventuella frågor är: 
Johan Lindholm 
Projektchef Nybergs svets AB 
Tel.nr: 070-166 55 82  

 


