M.J. Eriksson søger arbejdsmiljøkoordinator til vores
anlægsopgaver på Fyn
Har du erfaring med arbejdsmiljø fra anlægs- eller byggebranchen, kunne denne stilling
måske være interessant for dig. Vi skal nemlig i gang med at udvide E20, Fynske
Motorvej fra 4 til 6 spor, mellem Odense V og Gribsvad.
Om dig og jobbet
Du skal kunne arbejde selvstændigt, være ansvarsbevist og have en strukturel indgangsvinkel til dit arbejde.
Vi forventer også, at du har let ved at indgå i dialog med folkene på en byggeplads og ser vigtigheden i, at
arbejdet bag skrivebordet er lige så vigtigt som det der foregår ude på pladsen.
Du kommer i høj grad selv til at planlægge din hverdag, og får ansvaret for, at sikkerheden på vores arbejdsplads er i top, og med at de indbyggede kontroller bliver overholdt og udført. Du kommer til at bidrage med
input til planlægningen af vores arbejde og får travlt med at ajourføre vores PSS og kontrolplaner som skal
dokumentere, at vi lever op til alle arbejdsmiljøkrav. Målet er at ingen kommer til skade og at arbejdet
bliver udført sundhedsmæssigt forsvarligt.
Du vil blive understøttet af M.J. Erikssons Arbejdsmiljøorganisation ligesom vores interne netværksgruppe
for Arbejdsmiljøkoordinatorer vil være til rådighed for sparring.
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.

