
 
 

 

Hvis dit mål for 2021 er at arbejde med hovedentrepriser, vvs-projekter og gode kolleger - så kig her! 
 
Motiveres du af ansvar, faglighed, samarbejde og ordentlighed? 
Er du knivskarp på vvs-installationer, tidsplanlægning , økonomistyring og arbejdsprocesser? 
Ønsker du et tæt samarbejde med rådgiver, bygherre, underentreprenører og egne svende? 
 
Hvis ja, så er din kommende karriere måske Entrepriseleder i Madsen & Kastberg! 
 
Hvem er vi? 
Madsen & Kastberg VVS A/S er en nystartet virksomhed i rivende udvikling, som siden grundlæggelsen i 
december 2019 er vokset fra 3 medarbejdere til 61 skønne kolleger i november 2020. Vi udfører både 
klassiske serviceopgaver og større entrepriser med fokus på VVS, murer og tømrer. Vores 
Entrepriseafdeling består i dag af 5 medarbejdere på kontoret og 17 vvs'eren, som hovedsageligt udfører 
bygningsrenoveringer i hovedentreprise i Storkøbenhavn. Vi søger nu 1-2 nye entrepriseledere til at indgå i 
teamet, hvor opgaverne blandt andet vil være: 
 

 Projektledelse af hovedentrepriser, som oftest boligrenoveringer 

 Gennemgang af projektet inden opstart med projektchef 

 Tæt samarbejde med rådgiver og bygherre igennem projektet 

 Tidsstyring og optimering af arbejdsprocesser for både egne montører og underentreprenører 

 Ansvarlig for projektets økonomi, herunder fakturagodkendelse og udarbejdelse af aftalesedler og 
faktureringsgrundlag 

 Sikre kvaliteten af det udførte arbejde samt KS og DV 

 Afholde byggemøder og UE-byggemøder 
  
Måske har du bemærket de blå trekanter i vores logo? De symboliserer vores måde at arbejde 
på. Vi tror på, at TID, KVALITET og PRIS går hånd i hånd på projekterne og vi er derfor hele tiden 
opmærksomme på, hvordan ændringer i fx tidsplanen påvirker pris og kvalitet eller omvendt.  

 
Derudover arbejder vi ud fra vores værdier FAGLIGHED, SAMARBEJDE og 
ORDENTLIGHED både i forhold til rådgiver, bygherre, underentreprenører, leverandører 
og kolleger. Vi synes, at det skal være sjovt at gå på arbejde, at fagligheden og kvalitet 
skal være i højsæde og at vi skal behandle hinanden ordentligt.  
 

Hvem er du? 
Vi ønsker os en kollega, som har minimum et par års erfaring fra lignende stilling og er vvs-teknisk 
velfunderet. En kollega som vil indgå i vores måde at arbejde på og som er klar til at bidrage til vores 
fortsatte vækst. En medarbejder som tager ejerskab, som er en god købmand, som kan føre projekterne 
sikkert i havn og som har lyst til et godt grin på kontoret eller i skurvognen. Hvis du har en spirende 
projektchef i maven, så vil der være mulighed for at udleve denne karrieredrøm hos Madsen & Kastberg.  
 
Hvordan får du jobbet? 
Vi vil ikke se en traditionel ansøgning, men vi vil meget gerne snakke med dig! Ring derfor til vores HR 
ansvarlige Emilie Sewerin Nicolaisen på 29410933 og fortæl om dig selv og dine erfaringer. Så udvælger vi 
kandidater til samtaler, som forventes at bliver afholdt i midten og slutningen af november. Se gerne vores 
Linkedin profil hvis du vil vide mere om os.  


