
 

M.J. Eriksson søger projektleder til Sydjylland  
Som projektleder hos M.J. Eriksson får du ansvar for flere fagdiscipliner og har bl.a. til 
opgave at formidle tegninger og beskrivelser. 
 

Om jobbet og dine kompetencer 
Vi har travlt med mange spændende anlægsopgaver, der ofte bliver løst i en hektisk hverdag, hvor 
forholdende kan ændre sig meget hurtigt. De konstant skiftende arbejdsrammer er afhængige af jobbets 
art og bygherrens krav og ønsker. Vi søger dig, der kender disse arbejdsbetingelser og relativt hurtigt vil 
kunne stå for: 

• granskning af komplekst projektmateriale på en eller flere fagdiscipliner 
• opfølgning på designændringer og revisioner af projektmateriale 
• deltagelse med autoritet på byggemøder 

 

Om dig 
Du trives både ved computeren i skurvognen og med 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 overarbejde, som det er vigtigt, at du har lyst til at 
påtage dig. Du har egen bil, da det daglige udgangspunkt er byggepladsen. Udover at have en glad og 
positiv indstilling til din arbejdsdag, forventer vi også at du: 

• er uddannet anlægsingeniør eller konstruktør og har minimum 3-5 års erfaring fra tilsvarende job 
• taler og skriver dansk og engelsk på et fornuftigt niveau  
• har sans for godt købmandskab og er tillidsvækkende 

 

Om os 
Med anlægsopgaver over hele landet, en årsomsætning på mere end 2 mia. kr., og over 600 ansatte er 
M.J. Eriksson Danmarks største anlægsentreprenører. Vi er med til at udvikle og udbygge Danmark med 
vores anlægsprojekter, der omfatter en vifte af arbejdsområder inden for infrastruktur, energi og for-
syning, klimatilpasning, kloakering, 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. Vi har 
hovedkontor i Brøndby og regionskontorer i Århus, Odense og i Kolding, og det er ud af koldingkontoret, 
at vi nu søger at styrke vores kompetencer. 
 

Ansøgning 
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte regionschef Brian 
Madsen på telefon 40 51 85 28, der også modtager din ansøgning med kort CV på e-mail: syd@mje.dk. 
 
M.J. Eriksson A/S 
Platinvej 18 
6000 Kolding 
 
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 syd@mje.dk. Herefter sletter vi straks dine 
oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig. 


