
Bliv en del af MD Anlæg Sjælland ApS  
Vi er en anlægsvirksomhed, der bygger på stærke værdier. Vi udfører entre-
prenørarbejde, autoriseret kloakarbejde, diamantteknik samt landskabsen-
trepriser på større fagentrepriser for både offentlige og private bygherrer. 
Du får 20-25 engagerede og løsningsorienterede kollegaer, der glæder sig 
til at byde dig velkommen indenfor i et arbejdsmiljø, hvor vi samarbejder 
på tværs og løfter opgaverne i flok. 

Hold styr på projekterne – og bevar overblikket
Du træder ind i projektteamet og her får du ansvar for gennemførelse af 
entrepriser i budgetstørrelser fra 1 - 25 mio. kr. Du er kontaktperson for alle 
involverede parter i projektet, herunder bl.a. bygherrer, rådgivere, lever-
andører, underentreprenører samt egenproduktion. Du fungerer endvidere 
som den daglige operationelle leder for medarbejderne, der er tilknyttet 
projekterne. Dit arbejde foregår dels på vores byggepladser og dels på vores 
kontor i Sorø. Når dine dage skal planlægges, er vi meget fleksible og tager 
højde for dine behov og de forskellige projekter, du arbejder på.

Vi har brug for at du:      
• tilrettelægger opgaverne for gennemførelse af projekterne.
• får alle elementer i projekterne 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 løbende kvalitetssikring og procesoptimering.

Det er et krav, at du har erfaring med en tilsvarende funktion i bygge-
branchen. Du skal kunne arbejde og agere selvstændigt, tage ansvar for 
opgaverne og være omhyggelig og detaljeorienteret i dit arbejde.

Vi tror på kvalitet, ansvarlighed og sammenhold
Fællesskabsfølelse og medarbejdertrivsel er vigtigt. Meget vigtigt. Det 
mærker du hurtigt i din hverdag hos os. Derudover tror vi også på kontinuer-
lig udvikling for den enkelte medarbejder, og du kan derfor løbende komme 
på opkvalificerende kurser og efteruddannelse skræddersyet efter netop 
dine interesser og ønsker.

”Hos MD Anlæg Sjælland ApS plejer vi vores gode sammenhold ved at af-
holde diverse sociale arrangementer, hvor alle deltager med stort engage-
ment. Vi har blandt andet en årlig aktivitetsdag og to medarbejdermøder, 
hvor ledelsen fortæller og involverer medarbejderne i virksomhedens ud-
vikling og nye tiltag”, siger Mette Hyldebjerg, som ser frem til at modtage 
din ansøgning.

Dedikeret projektleder – hvem er du? 
• du har en relevant uddannelse inden for anlægsbranchen, fx bygningskon- 
 struktør, ingeniør eller autoriseret kloakmester.
• du har solid erfaring fra en lignende stilling.
• du er IT-superbruger, specielt i Excel.
• du har gode sprogkundskaber og er professionel samt velformuleret på  
 skrift og i tale.
• du har en stærk personlighed, og er god til at bevare overblikket i hektiske  
 situatioer med overholdelse af stramme deadlines 
• du har begge ben på jorden og trives i en flad organisation, hvor der lægges  
 vægt på kvalitet og ansvarsfuldhed.

Interesseret?   
Har du behov for yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkom-
men til at kontakte Morten Dyrlund på tlf. 20 96 12 40 eller Mette Hyldebjerg 
på tlf. 20 96 13 85 

Send din ansøgning og dit CV til job@mdas.dk – skriv ”projektleder”  
i emnefeltet. 

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 14.06.19 

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

”Det er vores medarbejdere der gør forskellen, og sikrer at vi er blandt de bedste. Derfor er gode medarbejder- og arbejdsforhold 
en af de allervigtigste grundsten i vores virksomhed,” siger indehaver Morten Dyrlund om filosofien på din nye arbejdsplads.

Trives du med at have det store overblik og kan du styre anlægsprojekter succesfuldt i mål? 
Hos os får du gode kollegaer og en hverdag med spændende arbejdsopgaver. 

MDAS søger struktureret projektleder

Send din ansøgning til:

MD Anlæg Sjælland ApS
Tlf.: 20 96 13 85
job@mdas.dk 
Skriv ”Projektleder” i emnefeltet

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

Vi ser frem 
til at høre fra 

dig!


