
 

M.J. Eriksson søger en formand  
 

Til den nordvestlige del af Sjælland skal vi have opbygget et nyt team og søger hertil 
en dygtig formand, der hurtigt kan afkode tegninger og videreformidle dem til 
maskinfører og håndmænd. 
  
 

Om dig og jobbet 
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 for-
venter tillige, at du optræder med selvtillid i et meget uformelt miljø. Du er servicemindet og forstår 
vigtigheden af, at vi leverer alle vores arbejder med de bedste resultater. 
 

Forudsætningerne for succes i jobbet er tillige, at du har anlægserfaring, og at du er vedholdende og 
ikke lader dig slå ud af modstand og udfordringer. 
 

Du kommer til at udfylde et betydningsfuldt led på vores projekter, og kan komme til at referere til en 
eller flere projektledere, som arbejder på projekter, der både kan være små og enkle og store og mere 
komplicerede. 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 har gode samar-
bejdsevner og formår at sætte dine sjak op til dagens arbejder, så der hersker en professionel indstilling 
til arbejdets udførelse, om kvaliteten og om arbejdsmiljøet.  
 

Om os 
Med anlægsopgaver over hele landet, en årsomsætning på mere end 2 mia. kr., og næsten 700 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 infrastruk-
tur, energi og forsyning, miljø og kloakering, byggeri og renovering, klimatilpasning og meget mere. 
 

M.J. Eriksson 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. Du kan læse meget 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 
Patrick Koefoed på pbk@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 Patrick på tlf. 22 18 39 26. 
 
 
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 pbk@mje.dk. Herefter sletter vi straks dine 
oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig. 

http://www.mjeriksson.dk/

