
 

 

 

 

 

Sulten afdelingschef til opbygning af Forsyningsafdeling 
 

Har du mod på at skabe din helt egen afdeling? Er du blevet træt af store koncerner og tunge 

beslutningsgange, og trænger du til at være en del af noget adræt og fleksibelt? Så vær med på Gravmand 

A/S’s vej mod nye og spændende projekter og forretningsområder. 

Vi er i fuld gang med at udvikle vores forretning i Gravmand! Vi har siden 1976 udført alle former for 

jordarbejde, kloakarbejde, brolæggerarbejde og anlægsarbejde. I forbindelse med et ejerskifte har vi først 

ryddet op, nu skal vi bygge til. Med Tscherning som en stærk og sund medspiller i ryggen er vi klar til at om 

ikke erobre verden, så i hvert fald tage nye skridt ind på et marked, hvor mange af vores eksisterende kunder 

gerne vil have os med. 

Til alle de store og spændende forsyningsprojekter, som er planlagt over det meste af Sjælland, tror vi inderligt 

på, at vores mangeårige erfaringer kan bringes i spil. Her kommer vores nye Afdelingschef ind i billedet. For 

han/hun skal have lyst til at bygge et forretningsområde op fra bunden. Derfor er det vigtigt, at du kommer 

med solid erfaring i bagagen, for du skal føre os derud, hvor isen føles tynd og ny for os. 

Dine prioriteter: 

Din altoverskyggende opgave er at skabe Gravmand Forsyning som et solidt ekstraben på gravhunden. Banen 

er kridtet, og hjørneflagene fundet frem, men du skal sætte dem, lægge græsset, finde spillerne og skabe 

kampen. Du har en solid klub i ryggen, og du er sulten på succes for både mennesker og økonomi. 

Dit bidrag: 

Vi forestiller os, at du kommer med projektledererfaring med forsyningsarbejder og gerne indenfor fjernvarme 

og vand. Du har nok siddet hos en af vores større konkollegaer, men trænger nu til bevægefrihed og plads til 

din kreativitet og virkelyst. 

Du har en byggeteknisk baggrund som ingeniør eller konstruktør og trives med at skabe fremdrift, motivation 

og samarbejdsglæde hos både medarbejdere og kunder.  

Resten er op til dig. Vi drives af folk med ild i øjnene, så kom og fortæl, hvorfor du er den helt rette. Vi er 

topmodtagelige for spændende og skæve vinkler. 

Vores bidrag: 

Som alle andre arbejdsgivere giver vi bl.a. løn, pension, feriefridage og en supergod sundhedsforsikring. Men vi 

skiller os ud i vores entreprenør-ånd, vores agilitet og vores mulighed for at handle hurtigt.  

Er du blevet nysgerrig, så tag fat på adm. direktør Per Vedel Brøndsted på tel. 42956648. 

Send din ansøgning på pvb@gravmand.dk  

 

 

mailto:pvb@gravmand.dk

