Sjakbajs til Tunneleringsafdelingen hos M.J. Eriksson
Du er rørlægger eller struktør og har allerede erfaring som sjakbajs
Om dig
Da vi sætter en ære i at levere alle vores arbejder med de bedste resultater og til tiden, må du være
omhyggelig og ambitiøs på egne og andres vegne og have fokus på at nå dine og sjakkets mål til tiden.
Du ser dig selv som teamplayer, der også formår at tage ansvar for egne opgaver, og som person er du
er imødekommende, energisk og kan bevare et solidt overblik, også når vi har travlt og planerne
pludselig skal ændres.
Det er knapt så vigtigt, om du er uddannet struktør, rørlægger eller kloakmester, men det vil tælle positivt,
hvis du har erfaring fra anlægsarbejde og allerede har arbejdet som sjakbajs.
Om os
Teamet som du bliver en del af, arbejder med anlægsopgaver og mere specifikt med ledningsomlægninger og tunneleringsopgaver, og de arbejder næsten udelukkende i København. Travlhed og faste
rammer præger vores hverdag, men teamet er også kendt for at have en god omgangstone og en sjov
hverdag.
M.J. Eriksson A/S en af Danmarks største anlægsentreprenører med en årsomsætning på mere end 2
mia. kr., og næsten 700 fastansatte medarbejdere. Vi er med til at udvikle og udbygge Danmark med
vores anlægsprojekter, der omfatter en bred vifte af arbejdsområder inden for infrastruktur, energi,
forsyning, miljø, 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. Vi anser selv vores arbejdsplads for at være attraktiv, og vi følger naturligvis de overenskomstfastsatte aftaler. Du kan læse mere om os på www.mjeriksson.dk.
Ansøgning
Søg denne stilling ved at sende din korte ansøgning med CV til formand Kurt Jensen på e-mail: kje@mje.dk.
Kurt svarer også på yderligere information om stillingen, hvis du kontakter ham på telefon 41 29 16 19.
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 kje@mje.dk. Herefter sletter vi
straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig.

