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Vi søger to svende til Nytofte VVS 
 

 

Er du VVS-uddannet? 

Er du passioneret omkring dit fag? 

Vil du gerne arbejde i en stærkt sammentømret  

organisation, hvor fagligheden er i top? 
 

 

Så er det måske dig, der bliver vores nye kollega hos Nytofte VVS. Til en række bredt favnende opgaver inden for 

almen VVS søger vi lige nu to svende til snarlig tiltrædelse. Vi har travlt og mangler hænder til masser af spændende 

opgaver for vores kunder, der både tæller private, virksomheder og institutioner – måske er det dig?  

 

Vi forventer ikke, at du kan udføre alle typer VVS-opgaver, så vi stræber efter at finde nye kolleger, der supplerer og 

styrker vores firmas eksisterende kompetencer. Alt efter din kunnen, vil dine opgaver ligge inden for følgende 

områder:  

 

• Varmesystemer: gasfyr og -service, oliefyr og -service, varmepumper, solvarme, varmtvandsbeholdere og 
fjernvarmeanlæg - gerne med stort fokus på omstillingen til grøn energi, som vi er meget engagerede i! 

• Gulvvarme 

• Badeværelser 

• Køkkener 

• Ventilation og klima 
 

Som kollega i vores virksomhed vil du indgå i et team, der brænder for det, vi laver, og hvis fælles mål det er at yde 

kompetent service og tilbyde de helt rigtige løsninger til vores kunder. Samtidig mener vi, at det skal være sjovt og 

livsbekræftende at gå på arbejde, og vi vægter det gode arbejdsklima højt.  

 

Praktisk info 

o Stillingsbetegnelse: VVS, svend 

o Løn og goder: Fast månedsløn efter kvalifikationer samt pension og sygeforsikring 

o Arbejdstid: 37 timer/ uge, mandag-fredag (fredag slutter vi kl. 13.15) 

o Ansøgningsfrist: Send din ansøgning samt CV til hhc@nytofte.dk. Vi inviterer løbende til samtale og håber at få 

stillingen besat snarest muligt. 

o Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Hans Henrik Christiansen på hhc@nytofte.dk eller tlf. 64 411 811.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Kort om Nytofte VVS: Vi er et full-service VVS-firma, der løser alle typer VVS-opgaver for private, virksomheder, 

institutioner og boligforeninger. Fra den dryppende vandhane og servicen af gasfyret til grøn energi og faste 

virksomhedsaftaler. Og vi er i særdeleshed gode til varmepumper! Vi er certificeret Bosch Climate Parter, en del af 

installatørordningen VVS Mester og tillige certificeret af Dansk Drikkevandskontrol til at hjælpe virksomheder og 

bygningsejere med at sikre drikkevandets kvalitet - fra stikledning til taphane. www.nytofte.dk.  
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