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VVS Tekniker / VVS Installatør med bred erfaring – både som ansat og selvstændig
Efter 30 år i Vvs-branchen senest som selvstændig erhvervsdrivende, har jeg tilegnet mig mange evner. Både
som vvs-montør og virksomheds ejer. Jeg søger udfordringer, hvor jeg kan omsætte og udvikle mine mange
års erfaring fra Vvs-branchen i en alsidig administrativ rolle. Personligt er jeg stolt en stolt håndværker,
struktureret, kvalitetsbevidst, løsningsorienteret, har humor og vægter et godt kollegaskab højt.

Uddannelse:
2008-2010

Installatør AK (VVS), Københavns Erhvervsakademi
To år videregående fuldtids uddannelse som VVS Tekniker. Svarende til 120 ECTS – point.

1989-1993

VVS Montør / Blikkenslager, Den Gule Rørservice, Vanløse
1 år på Gladsaxe tekniske skole / 3 år i virksomheden som mester lærer

Kurser:
1994

Naturgas/A-certifikat, Hillerød Tekniske Skole under 135 mbar.

Sprog:

Let øvet i engelsk.

Kørekort:

B

IT:

Selvlært computernørd! MS Office på brugerniveau, E-conomics, Google Add-Word,
AutoCAD, blogger, hjemmesideprogrammering (HTML), søgemaskineoptimering SEO & Social
Online Marketing SOM, mailkorrespondance, computerprogrammer og softwareopdatering,
WP CMS System, Windows, Expand-IT
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Erhvervserfaring:
2019 – 2019 VVS Montør, Uggerly Installationer VVS, Skovlunde
VVS Arbejde med typehuse i Kbh. og Nordsjælland
2019 – 2019 VVS Montør, Havnens VVS, Valby
VVS Service arbejde i Kbh.
2010 – 2019 Selvstændig autoriseret VVS Installatør, Ølstykke
Eget autoriseret vvs-firma i Egedal. Her var jeg ansvarlig for:
Tilbudsgivning, fakturering, varebestilling, grossist aftaler, kvalitetssystemet KLS, APV, intern
og ekstern audits, hjemmesideprogrammering, søgemaskineoptimering SEO & SOM, regnskab
og bogholderi, kundekontakt, mailkorrespondance, computerprogrammer og software samt
koordinering af arbejdsopgaver. Udførte servicearbejde for offentlige, private og
erhvervsdrivende.
Udførelse at vvs-arbejde som tilsyn med varmecentraler, by og naturgasinstallationer,
vandinstallationer, spildevandsinstallationer og centralvarmesystemer.
Dagligdags vvs-service hos kunder som DTU Risø Roskilde Campus Service, AAB 90 Almen
Boligselskab Stenløse, Bo- Og Servicecenter Søvænge i Ølstykke, Himmelev Ride klub,
Boligselskaber og Andelsboligselvskaber, offentlige og private
1993 – 2008 VVS Montør i forskellige VVS-firmaer, Sjælland
Et lille indblik i de opgaver jeg har udført gennem tiden. Listen er ikke fyldestgørende, men
uddybes selvfølgelig gerne ved en personlig samtale.
Service:
Service af gasfyr, gasinstallationer, fjernvarme, blødgøringsanlæg, rensning af afløb, tag og
zinkinddækninger, vandinstallationer.
Byggepladser:
Jeg har lavet byggepladser som Formand, 2 mand og som vvs-montør. Nybyggeri Etages
ejendomme, typehuse, plejehjem, hospitaler, kontorbygninger og lagerbygninger.
Installationer:
Naturgasinstallationer, gasfyr, vandinstallationer, spildevand, centralvarme,
gulvarmesystemer og blødgøringsanlæg.
Renovering:
Badeværelse, ældreboliger, parcelhuse, var med til Københavns byfornyelse i 90erne.
Sanitet: Toiletter, armaturer, vask og badekar.
Industri: Udførelse af sprinteranlæg og industrikøkkener.
Et udpluk af de virksomheder jeg har arbejdet hos gennem årene:
Total VVS, ENCO, Blas, Kirkebjerg VVS, Semco.
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Fritid:

Jeg er 47 år gammel og bor sammen med min sønderjyske kæreste Winnie. Vi tager ofte på
korte og længere ture i ind og udland. Jeg holder haven og nyder at være i naturen. Holder
kroppen stærk med yoga og gåture. Er glad for at lytte til en god krimi lydbog. Sætter pris på
et blødkogt æg om lørdagen, en god film og afslapning. Computernørd – roder med
hjemmeside m.m.

Referencer: Referencer og udtalelser udleveres efter ønske.
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