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Valmont SM A/S     

Tilbudsberegner  

Vi søger en motiverende, troværdig og dygtig tilbudsberegner. Som tilbudsberegner gransker du 

udbudsmaterialet, indhenter tilbud fra underleverandører og beregner priser på serieproduktion 

af vindmølletårne og andre stålkomponenter til energisektoren. Ud fra dette udarbejdes tilbud, og 

du deltager i forhandlingen af ordren i samarbejde med projektafdelingen og de kundeansvarlige. 

Når ordren er blevet booket, deltager du i den interne sagsoverdragelse til projektlederen. Du 

rådgiver ligeledes på tekniske forespørgsler samt bidrager til samarbejdet i den enkelte afdeling 

og afdelingerne på tværs. 

 

Du får faglig udvikling  

Du bliver en del af teamet, der præger fremtidens komponenter til vindmøller og andre 

energianlæg. Vi er altid i bevægelse i dynamisk samarbejde med vores kunder, og det giver dig 

optimale muligheder for faglig udvikling via spændende og udfordrende opgaver. Du bidrager i 

denne stilling væsentligt til, at Valmont SM får succes fremadrettet. Du vil blive understøttet af 

et stærkt hold og fra kollegaer på tværs af de øvrige afdelinger i Valmont SM. 
 

Du har en baggrund som ingeniør, produktions teknolog eller lign. Har du erfaring med salgs- 

og kalkulationsarbejde fra vindbranchen og/eller erfaring med serieproduktion er det en fordel, 

men ikke et krav. Du kan ligeledes være nyuddannet, med interesse for indkøb, kalkulation og 

salg. 

Derudover har du et godt kendskab til Office pakken.  

Optimalt har du også kendskab til tegneprogrammer, men det er ikke et krav. Det vil ligeledes 

være en fordel, hvis du har kendskab til kommercielle betingelser som AB og NLM, samt danske 

og europæiske standarder. 

Har du erfaringer indenfor serieproduktion og/eller svejsning vil det være et stort plus. 

 

Som person er du relativt udadvendt og trives med en stor kontaktflade i hverdagen 

• Du kommunikerer effektivt og skaber gensidig tillid med dine kunder  

• Kreativitet, struktur, sans for detaljer og troværdighed er nøgleord  

• Du har sans for godt købmandskab og brænder for at skabe de bedste og mest rentable 

stålkonstruktioner i branchen 



Bliv en del af en spændende virksomhed med vægt på kvalitet og bæredygtighed 

Valmont SM er førende leverandør af store komplekse stålkonstruktioner, tårne og rotorhuse 

til vindmøller samt specialiseret i serieproduktion til den grønne energisektor. 

Vi er et datterselskab af amerikanske Valmont Inc. 

 

Vi tilbyder: 

• En spændende arbejdsplads med udfordrende og varierende opgaver 

• Sundhedsordning 

• Kantineordning 
 
Ansættelse: Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. 
 

Interesseret? 

Lyder ovenstående som noget for dig, så send os din skriftlige ansøgning mærket 
”Tilbudsberegner” til career@valmont.com 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Spørgsmål til stillingen kan også rettes til Erhard Frederiksen på e-mail: 
erhard.frederiksen@valmont.com 
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