M.J. Eriksson søger ingeniør/konstruktør
Vores entrepriseorganisation, der dækker Region Hovedstaden, søger en ingeniør
eller konstruktør til anlægsprojekter.

Om arbejdet
Vores entrepriseorganisation, der anlægger veje, cykelstier og skybrudsledninger og foretager bygge‐
modninger og byggegruber til større byggerier, er lige nu er i gang på Tagensvej, på BørneRiget og i
Carlsberg Byen i København. Det er til disse opgaver, vi søger en fagligt dygtig person til at varetage
opgaver med bl.a. processtyring, digital byggestyring, planlægning, oplæring i entreprisestyring og
økonomi.
Om dig
Du er ingeniør eller måske konstruktør, og må gerne være nyuddannet. Du har gå‐på‐mod, interesse for
at lære nyt og er detaljeorienteret i din tilgang til opgaverne. Vores dygtige og engagerede kollegaer
giver dig en grundig oplæring, og du refererer til en projektleder som løbende vil vejlede dig, og sammen
opbygger I et tæt samarbejde om arbejdets udførelse. Du er fleksibel med hensyn til mødesteder og møde‐
tider, da det daglige udgangspunkt er den eller de pladser som vi arbejder på. Dine faglige kompetencer
må gerne omfatte, at du





er teoretisk velfunderet og har et grundlæggende kendskab til entreprenørarbejde
taler og skriver dansk på et fornuftigt niveau
har god indsigt i brug af digitale værktøjer
er i stand til at skabe overblik og vise retningen, når flere specialister skal arbejde sammen

Om os
M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører med næsten 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, klimatilpasning 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. Læs
mere om os på www.mje.dk.
Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din korte ansøgning med tilhørende CV, som du kan sende til projektchef
Mads Ole Kruuse på mok@mje.dk. Vi afholder samtaler løbende og ansætter, når den rette kandidat er
fundet. Ønsker du yderligere information om stillingen og vores virksomhed, er du velkommen til at
kontakte Mads Ole på tlf. 52 21 26 66.
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 mok@mje.dk. Herefter sletter vi straks dine
oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig.

