
 
 

 
Er du vores nye Facility/Bid manager, der med en solid forståelse for salg og forretningsudvikling kan drive og koordinere 
udbudsprocesser og levere gennemarbejdede og vindende tilbud? I så fald vil du vil blive en del af et nystartet 
konsortium, hvorfor du med din profil vil få mulighed for at sætte dit præg på både konsortiet og egen stilling. 
 
Som Facility/Bid Manager i Servicekonsortiet vil det være dit ansvar at drive, styre og koordinere Servicekonsortiets vækst 
gennem koordinering og udarbejdelse af tilbud, samt bidrage til at skabe forretningsmæssig sammenhæng i konsortiets 
aktiviteter på tværs af deltagere og samarbejdspartnere, med udgangspunkt i København. Arbejdet indebærer en vis 
spændvidde i opgaver, hvorfor det er vigtigt, at du har lyst til både at involvere dig i de strategiske, såvel som de mere 
driftsorienterede opgaver. 
 
Din primære opgave som Facility/Bid Manager vil blive udbud under Bygningsstyrelsen. Herunder at fungere som 
koordinator og samler af tilbud fra konsortiets deltagere og samarbejdspartnere. Du vil således komme til at drive vores 
tilbudsprojekter, deltage i udarbejdelse af disse, samt bidrage til udviklingen og optimeringen af tilbudsprocesserne 
generelt. 
Bygningsstyrelsen opdeler tilbudsgivning i 3 faser og i de mellemlæggende perioder skal du agere som koordinator for 
opgaver, der er iværksat mellem Bygningsstyrelsen og Servicekonsortiet. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring 
fra en stilling som Facility og/eller Bid Manager. 
 
Hvem er du? 
Vi har en forventning om, at du kommer med en relevant videregående økonomisk eller kommerciel uddannelse. Det vil 
være et krav at du fra en lignende stilling har erfaring med at drive tilbudsprocesser og dermed har indsigt i aftale-, 
kontrakt- og udbudsret. 
Som konkurrencemenneske brillerer du under tidspres. Du har fokus på fremdrift og eksekvering, er kommercielt bevidst 
og kan sætte dig ind i og forstå kundernes behov. 
Samtidig er du god til at bearbejde data og bidrager i din funktion med det forkromede overblik og en struktureret 
arbejdsgang. Du arbejde selvstændigt, men har samtidig også fokus på at styrke samarbejdet på tværs af vores 
stakeholders og derigennem leverer gennemarbejdede tilbud af høj kvalitet. 
 
Hvem er vi? 
Servicekonsortiet er en nyoprettet sammenslutning af erfarne, kvalitetsbevidste og ambitiøse virksomheder, der i 
fællesskab ønsker at stå stærkere, ved at kunne levere mere fleksible facility løsninger. 
 
Konsortiet består af: 

• OKNygaard; specialiseret i anlæg og drift af udearealer 
• Cheval Blanc; specialiseret i kantinedrift 
• Kongsvang; specialiseret i rengøring 
• Samt en række samarbejdspartnere. 

Ved et besøg på vores websites, vil du kunne lære os og vores værdier meget bedre at kende.  
 
Er det dig vi søger? 
Send din ansøgning og CV snarest og senest d. 14. juni 2018. Samtaler vil afholdes løbende - og ansættelsesstart vil foregå 
efter aftale. Ansøgning og CV med billede mailes til: gr@kongsvang.net mrk.: Facility/Bid Manager. 
 
Henvendelser vedr. stillingen bedes rettes til Kim Aaskov fra OKNygaard på mail: kaa@oknygaard.dk  
 
 
 

SERVICEKONSORTIET A/S SØGER 
 

RESULTATORIENTERET BID MANAGER 
- facilities management 

 

Vi ser frem til at høre fra dig!   


