M.J. Eriksson søger en planner
Vores entrepriseorganisation, der dækker Region Sjælland og København, søger en
dygtig tidsplansansvarlig.
Om jobbet
En spændende og krævende stilling afventer lige nu at blive besat i M.J. Erikssons entrepriseorganisation,
som fortrinsvis arbejder i området syd for København og løser anlægsopgaver med veje, skybrudsledninger
og foretager byggemodninger og byggegruber til større byggerier. Stillingen fordrer erfaring fra bygge- eller
anlægsprojekter.
Du har et fantastisk overblik over alle faserne i et anlægsprojekt og formår at bryde et projekt ned i faser
som igen brydes ned i enkelte arbejdsdele med tilhørende mandskab og maskiner. Den detaljerede planlægning anvender du til at udarbejde tids- og ydelsesplaner, som du forstår at videreformidle til projektets
entrepriseledere og formænd. Arbejdsprocesserne omsætter du til letforståelige metodebeskrivelser og
tidsplanerne opstiller du i MS-Project. Som tidsplansansvarlig skal du arbejde med at:
•
•
•

opdatere og vedligeholde den løbende produktionsplan
holde styr på den overordnet tidsplan for projektet
koordinere med planner fra bygherre samt vores egne produktionsansvarlige.

Om dig
Vi regner vi med, at du er uddannet konstruktør og har erfaring med alle faserne i et anlægsprojekt. Du
bevarer overblikket, men formår alligevel at gå ned i de mindste detaljer, hvor du med din løsningsorienterede tilgang altid har styr på morgendagens opgaver. Du har gode kommunikationsevner, og du kan
formulere dig præcist såvel mundtligt som skriftligt og både på dansk og engelsk.
Om os
M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører med over 600 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.
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. Læs 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 Dennis
Laursen dla@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 Dennis på tlf.
28 89 21 39.

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

