M.J. Eriksson søger (gerne nyuddannet)
anlægsingeniør/konstruktør med kendskab til
entreprenør- og betonarbejde
Vores entrepriseorganisation i Region Midtjylland har flere store projekter på
bedding, og vi forstærker nu vores dygtige team.
Dine arbejdsopgaver bliver:
• Oplæring i arbejdsprocesser og procedurer på byggepladsen, med primært fokus på
betonarbejder
• Kvalitetssikring, hvor du selvstændigt skal stå for afrapportering
• Rapportering af arbejder på en større opgave
Når du har opnået tilstrækkelig indsigt i arbejdet på byggepladsen, vil dine arbejdsopgaver
desuden omfatte:
• Ledelse af vores medarbejdere, som udfører anlægsarbejder, oftest i tilknytning til en
større opgave
• Koordinering og planlægning af det daglige arbejde
• Analyse af tegningsmateriale og specifikationer med henblik på udarbejdelse af tekniske
specifikationer
Om arbejdet
Det er afgørende, at du kan nikke genkende til ét eller flere af ovenstående emner og arbejdsområdet. Til gengæld kan du forvente en grundig oplæring af dygtige og engagerede kolleger i de
opgaver, du skal løse, og alle de værktøjer, du har brug for.
Du refererer til Concrete Site Manager, som løbende vil vejlede dig, og sammen opbygger I et tæt
samarbejde om arbejdets udførelse.
Da dit første projekt er for en stor international kunde og totalentreprenør, er det vigtigt, at du
også har gode sprogkundskaber i engelsk.
Faglige kompetencer:
• Nyuddannet ingeniør eller konstruktør med passion for entreprenørarbejdet
• Grundlæggende kendskab til entreprenørarbejde er en forudsætning for at lykkedes i
jobbet
• Taler og skriver dansk og engelsk på et fornuftigt niveau
• Forretningsforståelse og sans for godt købmandskab

Om dig
Du trives med både computeren i skurvognen og udearbejde "i marken", og er fleksibel med
hensyn til mødesteder i regionen. Du håndterer konstant skiftende rammer, og er god til såvel
samarbejde som selvstændig opgaveløsning. I perioder vil der opstå en del overarbejde, som det
er vigtigt, at du har lyst til at påtage dig. Desuden har du egen bil, da det daglige udgangspunkt er
byggepladsen.
Om os
M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører med over 600 ansatte og
aktiviteter i hele landet. Vi er med til at udvikle og udbygge Danmark med vores anlægsprojekter,
der omfatter en bred vifte af arbejdsområder inden for infrastruktur, energi og forsyning, miljø og
kloakering, byggeri og renovering, klimatilpasning og meget mere.
Vi er en virksomhed med en flad organisationsstruktur, hvor den direkte kommunikation er i
højsædet, og hvor fleksibilitet og hurtige beslutningsprocesser præger arbejdsgangen i vores
travle hverdag. Du kan læse meget mere om os på www.mje.dk
Ansøgning
Ansøgning og CV mærkes ”anlægsingeniør/konstruktør” og sendes i en samlet PDF fil hurtigst
muligt til kwu@mje.dk. Vi afholder samtaler løbende og ansætter når den rette kandidat er
fundet.
Ønsker du yderligere information om stillingen og virksomheden, er du velkommen til at kontakte
Kenny Ursin på tlf. 52 21 26 60.

