Formand til spændende opgaver i Nordjylland
I vores afdeling i Aalborg er vi lige nu på udkig efter en erfaren formand, som
selvstændigt kan koordinere og fordele arbejdet til mandskabet på pladsen
– og dermed sikrer, at projekter kommer i mål til tiden, med bedste resultat.
Om dog og jobbet
• Du er en teamplayer og tør gå foran og tage ansvar for opgaverne
• Du har erfaringer fra tidligere jobs inden for byggeri og anlæg
• Du er servicemindet og forstår, at alle vores arbejder leveres med de bedste resultater
• Du har egen bil
Du kommer til at udfylde en betydningsfuld rolle på vores projekter, hvor du bliver en sparringsparterner,
og kommer til at indgå i et samarbejde med projektledere. Du kommer også til at have tæt kontakt til vores
øvrige pladser i Nordjylland, og du er tilknyttet vores kontor i Aalborg, når ikke du er ude på byggepladsen.
Udover at have en glad og positiv indstilling til din arbejdsdag, forventer vi også, at du har gode
samarbejdsevner og formår at sætte dine sjak op til dagens arbejder, så der hersker en professionel
indstilling til arbejdets udførelse, om kvaliteten og om arbejdsmiljøet. Med tiden får du mulighed for at
samle og opbygge dit eget sjak.
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.

