
 

Rørlægger med erfaring 

 

Vores entrepriseorganisation der arbejder i Sydjylland søger en rørlægger  

 

Om dig og jobbet 

Kan du lægge kloakrør efter rørlaser og promillevaterpas, og er du måske endda uddannet 

kloakmester, så har vi brug for dig. Mindre end kloakmester kan sikkert også gøre det, men 

det er vigtigt, at du har erfaring fra arbejde med at lægge nye rørledninger i plast og beton, 

og at du kommer med engagement, og en lyst til at tage fat. 

 

Yderligere relevant uddannelse kan være nivellering, komprimering eller ”vejen som arbejds-

plads”. Det er vores ønskeliste, men det er ikke krav, og du kan også få uddannelse i forbindelse 

med en ansættelse hos os. 

 

Du skal indgå i vores eksisterende rørsjak, som udfører rørlægning i tilknytning til andre 

anlægsarbejder. 

 

Du kommer til at arbejde sammen med professionelle kolleger og en dygtig ledelse, som sikrer 

dig opbakning og vejledning. Du bliver tilknyttet Brabrand/Århus projektet.  

 

Om os 

M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører med over 600 ansatte og 

en omsætning på over 2 mia. årligt. 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. Du kan læse meget mere om os på www.mje.dk. 

 

Ansøgning 

Kort ansøgning inkl. oplysninger om relevant uddannelse sendes til Fariba Niazi fan@mje.dk. 

Mærk mailen ”Rørlægger”. Du kan også sende din ansøgning til nedenstående adresse. Vil du 

høre mere om jobbet, kan du ringe til Fariba Niazi på telefon 22 73 92 25 på hverdage 

mellem kl. 7.00 og 17.00. 

 

M.J. ERIKSSON A/S 

Gammel Køge Landevej 773 

2660 Brøndby Strand 

Att.: Fariba Niazi 

 

 

 

http://www.mje.dk/
mailto:fan@mje.dk


 

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 fan@mje.dk. Herefter sletter vi 

straks dine oplysningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig. 

 


