
 

Håndmand med erfaring i jord, kloak og belægning 
til opgaver i Nordsjælland og København 

 

Som håndmand i M.J. Eriksson får du mulighed for at prøve kræfter med 
vores mange anlægsprojekter i Nordsjælland og København og indgå i et 
godt team med kompetente kollegaer. 

 
Faglige kompetencer 
Du skal have erfaring med anlægsarbejde inden for kloak og belægning, som hjælper ved 
gravearbejde og ved afspærringsarbejder m.m. 

Du skal have lyst til at være en del af et team, hvor vi alle arbejder sammen og hjælper hinanden. 
 

Personlige kompetencer 
• Du er mødestabil, og åben overfor vekslende arbejdstider i perioder 
• Du lægger stolthed i dit arbejde, og i at dette udføres korrekt 
• Du går op i arbejdsmiljø og -sikkerhed for både dig og dine kollegaer 
• Du er ambitiøs på egne og andres vegne og har fokus på at nå dine mål til tiden  
• Du er vedholdende 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 
• Du er glad for forandring og skiftende rammer, og trives ved, at vi hele tiden bestræber os 

på at blive endnu bedre og smartere til det, vi allerede er gode til 
• Du har gyldigt kørekort 

 
Lyder det interessant er du velkommen til at kontakte formand Jesper Hurup-Felby:  
 
Mobil: 25 56 89 44 

Mail: jhy@mje.dk 
 
 
_____________________________________ 
Om M.J. Eriksson A/S 
M.J. Eriksson A/S er Danmarks største anlægsentreprenør med over 700 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.  

I M.J. Eriksson har vi flere afdelinger med speciale inden for hvert sit fagområde. Disse tæller bl.a. anlæg, bane, 
forsyning, fundering, beton m.fl.  

M.J. Eriksson er en virksomhed, der er opbygget med en flad organisationsstruktur, 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.mje.dk. 
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