
 

 

Kalkylingenjör till SVENTAB  

Stimuleras du av att ha en bred roll och samtidigt hålla ordning på siffrorna? Vill du vara med 
och bidra med din kunskap i komplexa anläggningsprojekt med marin karaktär och till ett 
hållbart samhällsbyggande? Varmt välkommen med din ansökan för rollen som 
kalkylingenjör på Sventab. 

Sventab är ett av landets största och äldsta marina anläggningsföretag och har varit 
verksamma inom undervattensentreprenader sedan mitten av 1970-talet. Till vår 
verksamhet i Stockholm söker vi nu en Kalkylingenjör som vill vara en del av företagets 
fortsatta tillväxt.  

Sventab är en del av MarCon gruppen AB. Vi inriktar oss på nybyggnation, service, underhåll 
och utförande av projekt i anslutning till vatten. Inom detta område erbjuder vi byggnation 
och eller underhåll av bl.a. hamnar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m. genom ett 
unikt och mångårigt samarbete med anläggnings och förvaltande företag kan vi erbjuda ett 
brett kunnande inom dessa områden via våra verksamheter i Stockholm, Härnösand, 
Göteborg, Sölvesborg och Malmö. Läs mer på: www.sventab.se  

 

Om tjänsten:  

Vi söker en kvalitetsmedveten Kalkylingenjör som vill leda anbudsarbetet för projekt i marin 
miljö. Den primära uppgiften är att från anbud till färdigt projekt driva och leverera detta av 
hög kvalité till Sventabs kunder. 

Som kalkylingenjör på Sventab kommer du att driva hela anbudsprocessen. Rollen som 
kalkylingenjör ger dig stora möjligheter att arbeta med olika typer av projekt med varierande 
inriktning och storlek. I Sventab kommer du också in i ett företag som aktivt satsar på att 
erbjuda medarbetarna utbildning och personlig utveckling. 

Arbetet är varierande med alltifrån att räkna på projekt inom renovering och nybyggnation 
av broar, kajer och sjöledningar till att tillsammans med våra erfarna dykare ta fram 
kostnadseffektiva lösningar för undervattensarbeten.  

Som kalkylingenjör arbetar du självständigt med att ta fram anbudsförslag för kommande 
projekt. Du driver processen från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag och har flera 
projekt på gång samtidigt. Arbetet innebär att analysera, identifiera risker samt se 
möjligheter att hitta alternativa konkurrenskraftiga lösningar på våra kunders förfrågningar. 
Arbetet bedrivs ofta i nära samarbete med projektledare och arbetschef. 

http://www.sventab.se/


Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning.  
Du är tekniskt kunnig inom anläggning och har god förståelse för projekteringsprocessen. 

 
Vi ser gärna att du har med dig följande: 
• God kunskap av anläggningprojekt. 
• Kunskap i entreprenadjuridik (AMA, AB och ABT) 
• Erfarenhet från inköp. 
• Goda kunskaper i planeringsverktyg till exempel i MAP eller likvärdigt kalkylprogram. 

 

Arbetstider: 

Heltid. Start enl. överenskommelse 

 

Du erbjuds:  

Goda utvecklingsmöjligheter som kalkylingenjör där du får möjlighet att succesivt växa in i 
din roll och få mer ansvar och få större projekt med tiden. Du erbjuds att arbeta i ett 
spännande företag som präglas av en god teamkänsla och en familjär stämning.  

För att trivas i tjänsten ska du vara en person som utmanas och drivs av att arbeta såväl 
strategiskt som operativt. Du kommer att ingå i ett team av erfarna Projektledare som 
arbetar med liknande utmaningar. Du kommer mestadels befinna dig på Sventabs kontor i 
Saltsjö-Boo samt vara aktiv i projekten, men även till viss del arbeta från hemmet. 

 

Personliga egenskaper:  

Vi söker dig som är tydlig och har förmåga att hålla och skapa struktur. Vidare trivs du med 
många sociala kontaktytor och har en förmåga att skapa goda relationer.  Därtill är du bra på 
att skapa engagemang och förtroende bland dem du samarbetar med. Du är kommunikativ 
och uttrycker dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska. Är du en flexibel och 
lyhörd teammänniska som drivs av att uppnå högt ställda kvalitetskrav i en spännande miljö? 
Då är kanske detta utmaningen som du söker.  

 

Ansökan 

2021-02-20 senast, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli 
tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. 
För information och ansökan: Patricia Matijasic, patricia.matijasic@marcon.se 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

mailto:patricia.matijasic@marcon.se

