M.J. Eriksson søger entrepriseleder
Vi er på udkig efter en dygtig, ansvarsfuld og løsningsorienteret entrepriseleder til
vores arbejder med udvidelsen af E20, Fynske Motorvej mellem Odense V og Gribsvad.
M.J Eriksson er i fortsat vækst, og derfor skal vi bruge en entrepriseleder, der har lyst til at være en del af et
team i udvikling, hvor processer og systematik er en væsentlig faktor. Entrepriselederen skal samtidig
kunne arbejde selvstændigt og kunne sætte sit tydelige præg på opgaverne.
Om dig
Faglige kompetencer
• Du er uddannet ingeniør eller konstruktør (anlægsteknik) og har passion for anlægsarbejde
• Du taler og skriver dansk og engelsk på et fornuftigt niveau
• Du besidder et godt købmandskab, arbejder struktureret og har gode IT-kompetencer
Personlige kompetencer
•
•
•
•
•
•

Du foretrækker at være på byggepladsen og brænder for entreprenørrollen
Du har personlig gennemslagskraft, tør træffe beslutninger og går gerne forrest i et uformelt miljø
Du trives med at have flere opgaver i gang og er god til at bevare overblikket i en hektisk hverdag
Du er ambitiøs på egne og andres vegne og har fokus på at nå dine mål til tiden
Du er vedholden og engageret og lader dig ikke slå ud af modstand og udfordringer
Du er positiv, imødekommende og god til at kommunikere med folk på alle niveauer

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 samt klimatilpasning.
M.J. Eriksson er en virksomhed med en flad organisationsstruktur, hvor direkte kommunikation,
fleksibilitet og hurtige beslutningsprocesser præger arbejdsgangen i vores travle hverdag. Du kan læse
meget mere om os på www.mje.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.

