
 

Entrepriseleder til spændende opgaver i Nordjylland 
Vores entrepriseorganisation i Nordjylland har mange spændende opgaver i 
ordrebogen og organisationen skal derfor styrkes med endnu en entrepriseleder. 

Om jobbet og dine arbejdsopgaver 
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 bl.a. afhængige af 
jobbets art og bygherrens krav og ønsker.  

Vi søger dig der kender disse arbejdsbetingelser og kan bevare overblik over entreprisens næste trin og 
formidle opgavens indhold videre til dine formænd, og samtidig forstår at styre underentreprenørerne.  
Du at spare med projektledelsen og informere den og udviklingsstadierne, således vi som team kommer i 
mål med vores projekter. 

Faglige kompetencer:  
• Du er uddannet ingeniør eller bygningskonstruktør med 2 - 5 års erfaring fra tilsvarende job 
• Grundlæggende kendskab til entreprenørarbejde er en forudsætning for at lykkedes i jobbet  
• Du er fagligt velfunderet og træffer velovervejede beslutninger 
• Du taler og skriver dansk på et fornuftigt niveau, og engelskkundskaber tæller også positivt 
• Du har forretningsforståelse og sans for godt købmandskab 

Personlige kompetencer: 
• Du har personlig gennemslagskraft, tør træffe beslutninger og er vant til at gå forrest 
• Du evner at spare med flere fagligt dygtige personer, men du forstår også at arbejde selvstændigt 
• Du trives med at have flere opgaver i gang og er god til at bevare overblikket 
• 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 

Om os 
M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører 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, 
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 
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte regionschef Flemming 
Hammershøj på telefon 20304018, der også modtager din ansøgning og CV på e-mail: flm@mje.dk  

M.J. Eriksson A/S • Nibevej 62 • 9200 Aalborg 

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 flm@mje.dk. Herefter 
sletter vi straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig. 
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