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VVS-installatør praktikant søges

til vores entrepriseafdeling. 

Kunne du tænke dig at arbejde i en 
virksomhed hvor høj faglighed og gode 
kollegaer betyder mest??  

Vi er en moderne VVS-virksomhed, som vægter faglige kvalifikationer højt, fordi vi vil være Danmarks-
mestre i boligrenovering. Vi er eksperter til at udføre både fag- og hovedentrepriser, fordi vi har styr 
på planlægning og samarbejde og det er her vores kommende praktikant kommer ind.  

Kvalifikationer 

• Under uddannelse til VVS-Installatør
• Brænder for dit fag og har lysten til at

udvikle dig
• Habil bruger af Office pakken og gerne

kendskab til Project

Personlige egenskaber: 

• Det er vigtigt, at du er kvalitetsbevidst
og sætter en ære i at levere et flot
stykke arbejde.

• Punktlighed og fleksibilitet er vigtige
nøgleord i vores hverdag, da vi arbej-
der med stramme deadlines.

• Vi er i en branche hvor der er mange
bolde i luften samtidig - det er derfor
vigtigt, at du er struktureret og formår
at have et godt overblik.

Hvad kan vi tilbyde dig? 

✓ Bistå på byggeprojekter, samt afhol-
delse af byggemøder.

✓ Styring- og planlægning af underentre-
prenører

✓ Du vil også få muligheden for at indgå i
et samarbejde med vores tilbudsafde-
ling, hvor du sideløbende med vores
beregnere har mulighed for udvikle
dine evner inden for kalkulation.

✓ Du vil få et solidt kendskab til styring og
planlægning via Project.

✓ Forestå løbende kvalitetssikring i vores
kvalitetsstyringssystem KviKS

✓ Du vil komme til at indgå i et tæt sam-
arbejde med vores entrepriseafdeling
og du vil referere direkte til vores
Driftschef Mogens Ulrich-Sørensen.

Send din ansøgning, samt CV til vvs@chkn.dk mrk. ”Praktikant”. 

Christoffersen & Knudsen er en moderne VVS-virksomhed med en gammel historie. Virksomheden blev grund-
lagt i 1947 og beskæftiger i dag 80 topmotiverede medarbejder. Du er velkommen til at læse mere om os på 
www.chkn.dk. 
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