
 

M.J. Eriksson søger maskinfører og håndmænd 
 

Vi er på udkig efter 1 erfaren maskinfører og håndmænd til vores afdeling i 

Sydjylland. Som maskinfører og håndmand i M.J. Eriksson får du mulighed for 

at prøve kræfter med nogle af de største anlægsprojekter i Jylland og indgå i 

et godt team med kompetente kollegaer. 

 

Vi er i fortsat vækst, og skal derfor bruge dygtige folk, der synes at anlægsarbejde er spændende. I 

øjeblikket er vi i gang med et større gasledningsprojekt, og i den forbindelse mangler vi dygtige 

folk. Du skal have lyst til at være en del af et team, hvor vi alle arbejder sammen. Arbejdsområdet 

er i Syddanmark, og det er en fordel, hvis du er fra lokalområdet, men det er ikke et krav.  

 

Om dig 

 

Faglige kompetencer: 

Søger du stillingen som maskinfører skal du have erfaring med større entreprenørmateriel og 

være bekendt med brug af GPS-udstyr, og gerne erfaring med brug af rotortilt. Opgaverne 

består b.la. andet af rørarbejde, jordflytning og finish-arbejde. 

 

Som håndmand vil du skulle assistere i alle processer, såsom rørlæggerarbejde, reparation af 

dræn, søgning af kabler, samt hjælper ved gravearbejde og ved afspærringsarbejder mv. Som 

håndmand forventes det også, at du kan køre små maskiner og traktorer.  

 

Personlige kompetencer: 

• Du er mødestabil, og åben overfor vekslende arbejdstider i perioder 

• Du lægger meget stolthed i dit arbejde, og udfører det i højeste kvalitet 

• Du trives med at have flere opgaver på én gang, og du er god til at bevare overblikket 

i en til tider hektisk hverdag 

• Du er ambitiøs på egne og andres vegne og har fokus på at nå dine mål til tiden  

• Du er vedholdende og engageret, og du lader dig ikke slå ud af modstand og 

udfordringer 

• Du er positiv, imødekommende og god til at kommunikere med folk på alle niveauer 

• Du er glad for forandring og skiftende rammer, og trives ved, at vi kontinuerligt bestræber 

os på at blive endnu bedre og dygtigere  

• Du har gyldigt kørekort og egen bil til rådighed 

 

 

 

 

 

 



 

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 samt klimatilpasning.  

 

I M.J. Eriksson har vi en række afdelinger, der har specialiseret sig inden for hvert sit fagområde. 

Det tæller bl.a. anlæg, bane, forsyning og fundering.  

 

M.J. Eriksson er en virksomhed, der er opbygget 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: 

Ansøgning og CV sendes til: Regionschef Brian Madsen på syd@mje.dk. 

 

Har du spørgsmål, kan de stilles til formand Jens Ove Fjordside på +45 31380627  

 

http://www.mje.dk/

