
 

 

VVS’er til specialist i varmepumper 
Er du en VVS’er, der brænder for dit fag og tænker kundeorienteret? Så er det dig, vi søger til vores 
næste montage-team. Vi tilbyder fleksible arbejdsforhold og faglige udfordringer i en virksomhed med 
en uformel og positiv kultur. 
 

Om os: Sammen om en bæredygtig fremtid 
Som en del af Danmarks største energiselskab Andel Energi er Enova Energy en ekspansiv og ledende aktør i 
markedet for varmepumpe-installationer (luft/vand og jordvarme). Vi arbejder energisk og innovativt for at 
gøre varmepumper enkle at forstå og attraktive og trygge at investere i. Det gør vi med komplette pakker og 
forløb, unikke kundeoplevelser og med en urokkelig holdning til kvalitet og ordentlighed i vores arbejde. Det 
styrer også, hvad vi søger efter i ansættelsen af nye medarbejdere. 
 

Dine opgaver: Installation og service af varmepumper 
Som vores nye VVS-montør får du en alsidig og meget selvstændig stilling, hvor installationsopgaver, faglige 
udfordringer og personlig kundekontakt er det faste omdrejningspunkt, men hvor der herudover er frihed 
under ansvar og fleksible arbejdsforhold. De konkrete opgaver vil bestå i: 

• Installation af L/V- og jordvarmepumper  
• Udførelse af årlige serviceeftersyn 
• Support, fejlsøgning og reparationer efter behov 

 

Vi tilbyder: Spændende fagområde, ordnede arbejdsforhold og en positiv kultur 
Stillingen som VVS’er hos Enova giver mulighed for at komme ind på et spændende fagområde i rivende 
udvikling, og i et firma med en uformel og positiv kultur, hvor vi støtter og hjælper hinanden. Du får en alsidig 
hverdag, hvor ikke to dage er ens, og hvor du med varmepumper for alvor vil opleve, hvor stor forskel godt 
VVS-arbejde kan gøre for kunderne. 
 
Herudover tilbyder vi: 

• Meget positive kunderelationer – som det fremgår af vores TrustPilot-anmeldelser (klik her) 
• Fællessamlinger, firmafester og uddannelsesdage 4-5 gange pr. år 
• Fast løn efter kvalifikationer m. pension og sundhedsforsikring 

 

Din profil: Selvkørende, tillidsvækkende og kompetent 
For at komme i betragtning til stillingen, lægger vi vægt på, at: 

• Du er VVS-uddannet. Erfaring med varmepumpe-installationer er en fordel, men ikke et krav.  
• Du er energisk og selvkørende som person og brænder for dit fag og for dine kunder 
• Du er god til at opbygge tillidsfulde relationer og er tydelig og troværdig i din kommunikation 
• Du trives i en hverdag med fokus på eksekvering, høj kvalitet og førsteklasses kundeoplevelser 

 
Interesseret? 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst overmontør Lars Sandgrav-Madsen på tlf. 71 96 90 27. 
Ansøgning og CV sendes senest d. 11/11 2022 til: mt@enova.energy. Tiltrædelse hurtigst muligt.  

https://andelenergi.dk/
http://www.enova.energy/
https://dk.trustpilot.com/review/www.enova-aplus.dk
mailto:mt@enova.energy

