
 

 

Faglærte/Ufaglærte Rørlæggere og håndmænd til 

anlægsopgaver på Sjælland 

Grundet øget aktivitet søger vi lige nu flere dygtige rørlæggere og håndmænd med 

erfaring i anlægsarbejde indenfor kloak og belægning. 

Uanset om du søger job som Rørlægger eller Håndmand, kommer du til at indgå i vores 

eksisterende rørsjak, som primært udfører rørlægning i tilknytning til anlægsarbejder på Sjælland.  

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

opbakning og vejledning.  

Teamet, som du kommer til at arbejde i, er  fagligt dygtige kollegaer, der er kvalitetsbevidste og kan 

arbejde selvstændigt – og det ser vi også gerne, at du er. 

Rørlægger 

• Du er uddannet rørlægger, eller har erfaring indenfor faget. 

• Du kan afkode en tegning og kan lægge kloakrør efter laser/rørlaser og promillevaterpas. 

• Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med at arbejde med rørlægning i både 

plast og beton. 

Håndmand 

• Du skal have lyst til at være en del af et team, hvor vi arbejder sammen og hjælper hinanden. 

• Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med anlægsarbejde inden for kloak og 

belægning, som hjælper ved gravearbejde og ved afspærringsarbejder m.m. 

• Du kommer med engagement og lyst til at tage fat. 

Ansøgning 

Kort ansøgning inkl. oplysninger om uddannelse og kurser sendes til Formand Mogens Christensen på 

mch@mje.dk. Skriv ”Rørlægger” eller ”Håndmand” i emnefeltet i mailen. 

Ønsker du yderligere information om mulighederne hos os, kan Mogens kontaktes på 53573427 - på 

hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. 

____________________________________ 

Om M.J. Eriksson A/S 

M.J. Eriksson A/S er Danmarks største anlægsentreprenør 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, forsyning og kloakering, byggeri og renovering samt miljø og klimatilpasning.  

I M.J. Eriksson har vi flere afdelinger med speciale inden for hvert sit fagområde. Disse tæller bl.a. anlæg, bane, forsyning, 

fundering, beton, grundvandssænkning m.fl.  

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. 
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