
HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev 
overtaget i 2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var der 
40 medarbejdere – i dag er vi 150 medarbejdere. I dag omfatter HM Kon-
cernen selskaberne HM Entreprenør, HM Grus, og HM Logistik. HM Entre-
prenørs kerneområder er jord, kloak, beton og belægning. Vore kunder er 
offentlige, kommunale, forsyningsselskaber, hovedentreprenør og private 
virksomheder. Vi arbejder i hele Danmark og følger vore kunder til både 
Sverige og Tyskland.

HM Koncernen tilbyder totalløsninger inden for entreprenørarbejde, råstof-
fer, genbrug og vognmandstransport. En væsentlig faktor for deres vækst 
er, at de tør udfordre, hvad der er muligt i branchen, og at de leverer kvalitet 
og er ordholdende. De involverer deres dygtige og kompetente medarbej-
dere, og arbejdsglæde altid er på dagsordenen.

I november 2017 flyttede HM til nybygget domicil på Orionvej, Horsens  
– bare 4 minutter og 3 kilometer fra motorvejen.

Horsens, 9. marts 2018

JOB I HM

HM Entreprenør A/S   |    Orionvej 10   |    8700 Horsens   |    T. 75 66 18 22   |    besøg os online på hm-as.dk

Som formand i HM tilbydes du et afvekslende job i en  
virksomhed med fuld fart på. 

DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE:
✚✚ Planlægning, tilrettelæggelse og deltagelse i det  

daglige arbejde
✚✚ Bestilling af materialer
✚✚ Optimering af arbejdsgange
✚✚ Udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale
✚✚ Opgørelse af ekstraarbejder
✚✚ Deltagelse i byggemøder

I samarbejde med projektlederne skaber du en god  
byggeproces fra start til slut.

KVALIFIKATIONER
✚✚ Flere års praktisk erfaring
✚✚ Erfaring med ledelse af byggepladser og medarbejdere
✚✚ Handlekraftig og løsningsorienteret

DU TILBYDES
Hos HM tilbydes du et godt samarbejdsklima, gode kolle-
gaer og spændende arbejdsopgaver. Du bliver en del af en 
virksomhed, der er kendetegnet ved at være fleksibel, tro-
værdig og ambitiøs. Der er ikke langt fra tanke til handling, 
hvilket stiller store krav til din omstillingsparathed. HM er 
en virksomhed, der har fokus på udvikling og resultater. Løn 
efter kvalifikationer og erfaring.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Send os gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi afslut-
ter rekrutteringsprocessen, når den rette kandidat viser sig.
Send din ansøgning og CV på mail til job@hm-as.dk

Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du vel-
kommen til at kontakte Sine Madsen på telefon 40 84 11 10.

Vi har gang i væksten og søger derfor erfarne formænd

ERFARNE FORMÆND 
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