
Biträdande kalkylator Mark 

Är du nyutexaminerad byggnadsingenjör eller tar examen nu i vår? Bk 
Beräkningskonsulter jobbar med många spännande projekt över hela 
Sverige och söker nu en biträdande kalkylator till vår mark- och 
anläggningsavdelning.  

Om tjänsten 
Vi söker en nyutexaminerad byggnadsingenjör till rollen som biträdande 
markkalkylator för anställning. Tjänsten kan påbörjas omgående. 

Bk förser med specialistkompetens och en hög servicegrad byggherrar, 
byggentreprenörer, byggledare, arkitekter och tekniska konsulter med 
tjänster inom områdena byggnadsekonomi, mängdförteckningar och 
byggnadsbeskrivningar.  
Antalet anställda i företaget är cirka 30 personer. Teamet som du kommer 
arbeta närmast med i består av tre kollegor som beskriver att jobbet är 
intressant, utvecklande och består av en stor variation av projekt. Som ny i 
denna tjänst kommer du få bra stöd, introduktion och utbildning av både 
dina kollegor och chefer. 
 
En kalkylator blir aldrig fullärd, utan utvecklas med tiden, marknaden och 
projekten – som alltid är unika.  
Hos Bk är kalkylatorn inte en stödfunktion, utan tjänsten vi säljer! 

Du erbjuds 

 Du kommer även få arbeta i en miljö där det kommer löna sig att visa 
framfötterna och där du som rätt person kan ha en snabb intern 
utveckling inom företaget. 

 Du kommer få vara delaktig i en stor variation av projekt och på så sätt 
hela tiden utmanas och lära dig nytt. 

 Du har på sikt möjlighet att utvecklas till en renodlad kalkylator. 

Arbetsuppgifter 
Det första steget i rollen som biträdande kalkylator är att lära dig att beräkna 
hur mycket material som behövs för olika typer av markarbeten. Du kommer 
att räkna på projekt där du utgår från ritningar, för att få fram den mängd av 
exempelvis markbeläggning, grönytor, volymberäkningar och så vidare som 
behövs för entreprenaden. I rollen kommer du att få lära dig att arbeta 
strukturerat, noggrant och att läsa både ritningar och skrivna handlingar. 



Dessa kunskaper kommer ge dig en bra grund för både kalkylarbete och 
beskrivningsarbete. 

Du kommer bland annat att: 

 Arbeta tillsammans med en handläggare och de flesta kalkyluppdragen 
utförs i grupp om 2 personer. 

 Lära dig att arbeta med allt från tidiga skisser till färdigprojekterade 
underlag. 

 Exempel på uppdrag du kommer arbeta med är: bostäder, skolgårdar, 
parker, torg, gator, grundläggningsarbeten för byggnader samt 
ledningsarbeten. 

Vi söker dig som 
 En högskoleingenjör inom bygg är meriterande, men du kan även ha 

läst en YH-utbildning. 
 Nyligen tagit examen, alternativt har viss erfarenhet från 

byggbranschen. 
 Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. 
 Har en bra förmåga att inhämta information från flera dokument och 

sortera ut relevant information, samt lätt för att formulera dig i skrift. 

Som person 
För att trivas i rollen är det viktigt att du tycker om att arbeta strukturerat 
och noggrant. Du är kvalitetsmedveten, och har en god problemlösande 
förmåga. Du ska vara trygg och stabil och självklart har du en god 
samarbetsförmåga. 

För denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper 
samt din motivation till tjänsten och företaget. För att gå vidare i processen 
vill vi därför att du motiverar intresset genom att bifoga ett personligt brev 
där du beskriver ditt intresse för arbetsuppgifterna och företaget i din 
ansökan. Under processen kommer vi även vilja se dina betyg på dina 
avslutade kurser. 

Övrig information 
 Start: Omgående 

 Omfattning: Heltid, sex månaders inledande provanställning 

 Placering: Stockholm (Sundbyberg)  
 



 

Information om företaget 
Bk Beräkningskonsulter startade 1981.  

Sedan starten har företaget stadigt vuxit och har idag ca 30 anställda, 
omsätter ca 45 miljoner kronor samt utför årligen ungefär 800 uppdrag, – 
vilket idag gör oss till Sveriges största oberoende företag inom 
byggnadsekonomi och byggnadsbeskrivningar. 
 
Vi utför uppdrag i hela landet och har lång erfarenhet av både ombyggnads- 
och nybyggnadsprojekt. 
Bland projekt vi varit delaktiga i,  återfinns allt från skolor, bostäder, hotell, 
badhus, idrottshallar, centrumanläggningar, kontor, parkeringshus till kyrkor 
och kulturminnesmärkta byggnader. 
 
Våra kontor finns i Stockholm (Sundbyberg), Göteborg och Sandviken. 

Har du frågor om tjänsten? 
Petter svarar dig gärna  petter.eklund@bkkonsulter.se 


