PROJEKTLEDER TIL EGENPRODUKTION
PÅ FYN/LANGESKOV

VI BYGGER OG BYGGER FOR VORE KUNDER
Og vi bygger om i strukturen i afdeling Egenproduktion hos CJ A/S.
Vi søger et nyt medlem til vores ledelsesgruppe
i afdelingen for Egenproduktion, hvor opgaverne
dækker områderne jord, beton, kloak og belægning især. Projekterne udføres typisk i Trekant-området eller på Fyn.
Det er fagligt udfordrende og i nært samarbejde
med gode kolleger, der hver dag arbejder og lever
efter CJ’s værdigrundlag, som er vores ledetråd:
vi bygger på faglighed og stærke relationer.

LIDT OM DIG:
Så som leder går du foran, så kollegerne har lyst til
at betræde vejen med dig.
Du er en teamplayer med lyst til at bidrage med
personlighed og faglighed i den videre positive
udvikling i CJ, især afdelingen for Egenproduktion.
Der er nok at se til, men ikke mere end at vi smiler

til hinanden og til vore kunder imens vi løser deres
udfordrende opgaver på et højt fagligt niveau.
LIDT OM OS:
CJ A/S udvikler sig positivt på mange forretningsområder. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø i alle
afdelinger, på alle niveauer og på tværs af dem.
Vi vil være et godt sted at arbejde - og vi vil være et
godt sted at være kunde.
Læs også mere på vores hjemmeside cj-as.dk
KONTAKT:
Afdelingsleder Fyn:
Michael Bøgelund Dalager , mobil: 60 54 39 00
eller send os et par linier på mail: hr@cj-as.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.

“CJ A/S – vi bygger på faglighed
og stærke relationer”

CJ A/S er en agil, dynamisk entreprenørvirksomhed, der hviler et bredt, stærkt fundament,
der baserer sig på faglighed, ansvarlighed overfor medarbejdere og samarbejdspartnere og stærke
relationer i almindelighed. Vi vil være et godt sted at arbejde – og vi vil være en god virksomhed at
arbejde sammen med. CJ A/S er opdelt i fagområderne bolig- og erhvervsbyggeri, anlægsarbejde,
industriservice og tankanlæg (erhverv) med petrokemiske anlæg som specialeområder.

FØLG OS PÅ

CJ-AS.DK

CJ A/S · Erritsø Møllebanke 10 · 7000 Fredericia
CJ A/S · Gotlandsvej 62 · 8700 Horsens
CJ A/S · Industrivej 2 · 5550 Langeskov

