
MD Anlæg Sjælland ApS en anlægsvirksomhed, der bygger på stærke 
værdier. Vi udfører entreprenørarbejde, aut. kloakarbejde, diamantteknik 
samt landskab som større fagentrepriser i København og på det 
øvrige Sjælland. 

Du vil som en del af projektteamet få ansvaret for gennemførsel af en-
trepriser i størrelsen fra 1,0 – 50 mio. kr. Din arbejdsdag vil til dels foregå 
på vores byggepladser og til dels på vores kontor i Slagelse. Vi er generelt 
meget fleksible, og medvirker gerne til en løsning som passer til dig. 

Vi kan garantere dig gode arbejdsvilkår og et fællesskab, hvor vi respek-
terer hinanden og har det sjovt sammen. At skabe et godt arbejdsmiljø er 
vigtigt for os, for vi ved, at det er medarbejderne, der gør forskellen. 

Som projektleder vil det være dig, der:
• Har det store overblik, arbejder helhedsorienteret og tilrettelægger   
 opgaverne for gennemførsel af projekterne. 
• Får alle elementer til at spille sammen via nøje tilrettelagt tids- og   
 procesplanlægning.  
• Følger og styrer økonomien på de enkelte projekter.
• Sørger for, at vi lever op til vores høje kvalitetsstandarder i alle  
 projekter via kvalitetssikring og procesoptimering. 
• Er gennemgående kontaktperson for alle involverede parter i projektet  
 bl.a. bygherrer, rådgivere, leverandører og underentreprenører.   
• Har ansvaret for at forhandle samarbejdsaftaler med underentre-  
 prenører og leverandører. 
• Er den daglige operationelle leder af medarbejderne tilknyttet projektet.   

Vi forventer, at du:  
• Har en relevant uddannelse inden for anlægsbranchen, som fx bygnings-  
 konstruktør, ingeniør eller aut. kloakmester.
• Har erfaring fra en lignende stilling.  
• Er IT-superbruger, specielt i Excel.
• Er professionel og velformuleret på skrift.  
• Besidder det store overblik over projektet uden at tabe detaljerne. 
• Arbejder fokuseret, detaljeorienteret og struktureret.
• Er dedikeret og god til at bevare overblikket i hektiske situationer med  
 overholdelse af stramme deadlines.
• Har begge ben på jorden og trives i en flad organisation, hvor der  
 lægges vægt på kvalitet og ansvarsfuldhed.

Hos os får du:   
• En arbejdsplads med gode medarbejder- og ansættelsesforhold.
• Mulighed for at udvikle dine kompetencer via efteruddannelse  
 og kurser.
• Et inspirerende fællesskab med kollegaer og ledelse.
• Korte interne kommunikationsveje.
• Sociale arrangementer. 
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en spændende virksomhed.   

Du kan læse meget mere om MD Anlæg Sjælland ApS på www.mdas.dk 

Har du behov for yderligere oplysninger om stillingen, er du meget 
velkommen til at kontakte Indehaver Morten Dyrlund på tlf.: 20961240 

Ansøgning samt CV sendes til Adm. chef Mette Hyldebjerg: mh@mdas.dk 

Ansøgningsfrist 15. maj 2018, ansøgninger behandles løbende.

Tiltrædelse: snarest muligt.

Kan du lí  at have det store overblik, og vil du være en del af et stærkt team?
Hos os får du gode kollegaer og en hverdag med spændende arbejdsopgaver.  
 

Send din ansøgning til:

MD Anlæg Sjælland ApS
Tlf.: 20 96 12 40
mh@mdas.dk
Skriv ”Ansøgning” i emnefeltet

Følg os på sociale medier og vores 
hjemmeside: www.mdas.dk

Vi ser frem 
til at høre fra 

dig!

MD Anlæg Sjælland ApS 
Projektleder søges

https://www.facebook.com/mdanlaeg/
https://www.linkedin.com/company/md-anl%C3%A6g-sj%C3%A6lland-aps/

