M.J. Eriksson søger en formand til vores anlægsopgaver
i København
Vi søger en dygtig formand, der hurtigt kan afkode en tegning og som trives med en
travl hverdag i det team, der lige nu arbejder på pladser i Sydhavnen, København
Centrum og i Nordhavnen.
Om dig
Du skal være en teamplayer og samtidig kunne tage ansvar for egne opgaver. Du skal være ansvarsbevidst og have en ordentlighed og selvdisciplin der gør, at du kan have flere bolde i luften på samme
tid. Vi forventer tillige, at du optræder med selvtillid i et meget uformelt miljø. Du er servicemindet og
forstår vigtigheden af, at vi leverer alle vore arbejder med de bedste resultater.
Du kommer til at udfylde et betydningsfuldt led på vore projekter, der både kan være små og enkle, men
også store og mere komplicerede. Det er ikke et krav, men det ville være en fordel, hvis du er uddannet
kloakmester. Hvis du samtidig har erfaring med arbejder for HOFOR, vil det også tælle som en fordel.
Om os
Med anlægsopgaver over hele landet, en årsomsætning på mere end 2 mia. kr., og over 600 ansatte er
M.J. Eriksson en af Danmarks største anlægsentreprenører. 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.
M.J. Eriksson er bygget op omkring en flad hierarkisk organisation, 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 direktør Stig MunchJensen på telefon 20 14 03 20, der også tager mod din korte ansøgning med CV på e-mail: smj@mje.dk.
M.J. Eriksson A/S
Gammel Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
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 smj@mje.dk. Herefter sletter vi
straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig.

