MD ANLÆG SJÆLLAND APS

SØGER ANLÆGSSTRUKTØR
Vil du være en del af et stærkt team?

Hos os får du gode kollegaer og en hverdag med spændende arbejdsopgaver.
Hvis du er dygtig, engageret og uddannet anlægsstruktør, så er det måske dig, vi mangler i teamet. Ordrebogen bliver hurtigt fyldt, og der venter mange gode projekter i de
kommende år. Derfor skal vi bruge flere medarbejdere, der har lyst til at arbejde for en
anlægsvirksomhed, der bygger på stærke værdier.
MD Anlæg Sjælland ApS udfører entreprenørarbejde, aut. kloakarbejde, diamantteknik
samt landskab som større fagentrepriser i København og på det øvrige Sjælland.
Hos os vil du indgå i et fagligt team af anlægsstruktører, anlægsgartnere og bygningsstruktører. Vi kan garantere dig gode arbejdsvilkår og et fællesskab, hvor vi respekterer
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.

“Super kollegaer og et godt
arbejdsmiljø!”

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•

Er uddannet anlægsstruktør.
Har overblik og handlekraft med fokus på at overholde deadlines.
Er resultatorienteret og kvalitetsbevidst.
Er pålidelig og struktureret.
Har erfaring fra lignende stilling i en stor eller mellemstor virksomhed.
Kan samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesker.

Hos os får du:
•
•
•
•
•
•
•

En arbejdsplads med gode kollegaer- og ansættelsesforhold.
Mulighed for at udvikle dine kompetencer via efteruddannelse og kurser.
Et inspirerende fællesskab med kollegaer og ledelse.
Korte interne kommunikationsveje.
Adgang til nødvendigt og moderne udstyr.
Fagligt dygtige kollegaer.
Sociale arrangementer.

Vi er altid på udkig efter de dygtigste folk, og vi ansætter løbende. Så hvis du søger
en attraktiv og spændende arbejdsplads, må du endelig kontakte os.

Send din ansøgning til:

Vi ser frem
til at høre fra
dig!

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

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

