
Profil til kommunikations- og salgsarbejde 

M.J. Eriksson søger en kommunikationsprofil med et stort drive og selvstændighed til
at lede virksomhedens interne kommunikation samt bistå med prækvalifikations- og 
tilbudsarbejdet. Det er et spændende og selvstændigt job, hvor du hver dag kommer 
til at gøre en forskel. 

Opgaver 
Med udgangspunkt i vores hovedkontor i Brøndby Strand får du en central plads i vores virksomhed og 
får ansvar for en bred vifte af kommunikationsdiscipliner, som du selvstændigt løser. Det er derfor 
vigtigt, at du har et solidt fagligt kommunikationsfundament og forstår at styre efter vores deadlines. Du 
kommer nemlig selv til at stå for den daglige koordinering, eksekvering og aflevering. De mange spændende 
opgaver vil fortrinsvis bestå i:  

• Intern kommunikation via nyhedsbreve (tekstskrivning og grafisk opsætning) og via vores hjemmeside
• Ekstern information via SoMe og håndtering af branchens medier
• Prækvalifikations- og tilbudsskrivning
• Opdatering af vores reference- og CV-database
• Overvågning af markedet med kontakt til bygherre og rådgiver
• Support til vores projektledere, der efterspørger præsentationer og markedsføringsmateriale.

Om dig 
Dine kommunikationsfærdigheder stiller dig på et solidt grundlag, og har du erfaring fra bygge- og 
anlægssektoren, vil du være godt hjulpet i dine opgaver. Du behøver ikke være ekspert i det hele – vi 
skal nok hjælpe dig på vej. Du trives med at arbejde selvstændigt i et lille team, hvor du får egne 
ansvarsområder. Du har erfaring med digital marketing og ved at god storytelling og et flot grafisk 
udtryk finder vej til de rigtige modtagere. 

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 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 
Vi ser frem til at modtage din korte ansøgning med tilhørende CV, som du kan sende til Bid Manager 
Kenneth Maack Rasmussen på kmr@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 Kenneth på tlf. 22 68 64 47. 
 
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 kmr@mje.dk. 
Herefter sletter vi straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales 
med dig. 


