
 Entrepriseleder
Projektleder / VVS-teknik

Vil du være med i den fortsatte udvikling af en succesfuld og moderne VVS-virksomhed som vægter 
kvalitet og ordentlighed højt?

Christoffersen & Knudsen A/S søger yderligere en erfaren entrepriseleder, som skal indgå i 
entreprise-teamet og lede større byggesager i Storkøbenhavn.

Entrepriseafdelingen arbejder professionelt med både hoved- og fagentrepriseopgaver,  og du får et 
tæt samarbejde med og opbakning fra teamet i form af driftschef, beregner, teknisk assistent og dine 
projektleder-kolleger.

Vi forestiller os at:

* Du har et par års erfaring i at arbejde med byggeledelse
* Du har godt overblik til at kunne styre tid og økonomi på byggesager
* Du har en uddannelse som fx VVS-tekniker, Bygningskonstruktør eller Ingeniør
* Du har gode samarbejdsevner og er en god leder

Selv om virksomheden har 70 år på bagen fornyer og udvikler vi os hele tiden, og vi er stærke både i 
klassisk VVS-arbejde, gasinstallationer, tagarbejde og fjernvarme.  

Vi fokuserer på at være på forkant med udviklingen indenfor branchen fx hvad angår IT-løsninger, 
processer, arbejdsmiljøcertificering osv. Vi er knap 20 funktionærer og mere end 90 timelønnede 
svende og lærlinge.

Vi kan tilbyde:

* Frie arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø sammen med gode kolleger
* God teknisk platform og arbejdsredskaber
* God løn som svarer til dine kvalifikationer og din erfaring
* Bonusordning
* Bil- eller Kørselsordning, Frokostordning samt Pensions- og Care-ordning

Du er meget velkommen til at ringe til Birger Villirs (36 36 05 04) eller Mogens Ulrich Sørensen 
(36 36 05 03) hvis du vil have flere informationer.   Alternativt er du også velkommen til at ringe til 
Klint Bergh Konsult, som medvirker ved ansættelsen, på telefon 3927 3505.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning på mailadressen:
christoffersenogknudsen@klint-bergh.com.
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