M.J. Eriksson søger KS-medarbejder til vores anlægsopgaver på Fyn
Vi søger en teknisk assistent eller måske en bygningskonstruktør til kontor- og kontrolarbejde. Du starter ud på udvidelse af E20, Fynske Motorvej som M.J. Eriksson netop
har vundet. Her skal vi udvide motorvejen fra 4 til 6 spor, mellem Odense V og Gribsvad.
Om dig og jobbet
Du skal kunne arbejde selvstændigt, være ansvarsbevist og have en ordentlighed og selvdisciplin der gør, at
du kan have flere bolde i luften på samme tid. Vi forventer også, at du er servicemindet og forstår vigtigheden i,
at vi alle arbejder for at levere de bedste resultater.
Du kommer i høj grad selv til at planlægge din hverdag, og får bl.a. ansvaret for, at opgaverne med kvalitetssikringsplaner, og med at de indbyggede kontroller bliver overholdt og udført på vores anlægsopgaver.
Du vil ligeledes komme til at foretage opmåling på tegninger eller i marken.
Du kommer til at udfylde et betydningsfuldt led som sparringspartner for projektledelsen og samtidig får
stor berøringsflade med både myndigheder, tilsyn, bygherre og dennes rådgiver. Din opgave er at levere
dokumentation for, at vi lever op til de krav der bliver stillet til vores KS-arbejde.
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.
M.J. Eriksson er en virksomhed med et fladt organisationsdiagram, 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.mjeriksson.dk
Ansøgning
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte regionschef Johnny
Østergaard på tlf. 20 40 64 63. Din korte ansøgning med CV imødeses snarest på mail til Johnny Østergaard:
fyn@mje.dk
M.J. Eriksson A/S
Næsbyvej 78
5270 Odense N
Fortrolighed: Ved at sende os oplysninger om dig selv giver du samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og
anvender disse oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til fyn@mje.dk. Herefter
sletter vi straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig.

