
                                                                                                                        
Serviceleder søges til serviceafdeling i Vejle. 

Arbejdssted:  

Pilegaard-Henriksen A/S 

Engmarksvej 28 

7100 Vejle 

Telefon: 6316 7600 

 Virksomheden. 

Pilegaard-Henriksen er en af Danmarks stærkeste VVS-virksomheder med en solid 

håndværksmæssig baggrund. 

Der udføres alle typer VVS-arbejde og er drevet af dygtige håndværkere, teknisk indsigt og 

ingeniører, der tænker fremad. 

Der stilles ikke bare med en mand og en rørtang, men opgaverne vurderes i større sammenhæng. 

 Hvordan der kan skabes værdi for kunden? 

 Hvordan kan der spares energi og penge? 

Pilegaard-Henriksen vil være sparringspartneren på teknisk højt plan og yde rådgivning hele vejen 

rundt om et projekt, et produkt og en løsning. 

Siden 1993 har virksomheden været certificeret i henhold til ISO 9001 normen. Således sikres 

kvalitet og værdi i løsningerne. 

Datterselskab. 

Pilegaard-Henriksen A/S har datterselskabet Danvan A/S. Det er en dynamisk dansk virksomhed 

med Internationale aktiviteter. Virksomheden er drevet af entreprenørskab, innovation og dygtige 

teknikere. Danvan A/S arbejder med vandings- og gødningssystemer til gartneribranchen, vi 

producerer selv i Danmark og har nyskabende medarbejdere, der tænker ud af boksen.  

Der er sammenlagt 100-120 ansatte på virksomheden i Odense, Glostrup, Glumsø, Viborg og 

Vejle. 

Stillingen. 

Stillingen indgår i et team af serviceledere, der i samarbejde er ansvarlig for Pilegaard-Henriksens 

servicearbejder. Pilegaard-Henriksen udfører serviceopgaver i store dele af landet og har 

serviceledere i både i Odense, Glostrup, Glumsø, Viborg og Vejle, hvorfor der bliver samarbejdet 

på tværs af kontorerne. Stillingen refererer direkte til Servicechefen og har udgangspunkt fra 

kontoret i Vejle. 



                                                                                                                        
 

Opgaven. 

Som Serviceleder er du ansvarlig for, at serviceopgaver udføres inden for den fastlagte tidsramme 

og økonomiske ramme – du bliver ansvarlig for hele værdikæden – fra salg og tilbud til aflevering. 

Som Serviceleder vil du være ansvarlig for ca. 10 personer. 

Som Serviceleder er det dit ansvar at sikre, at ressourcerne, både menneskelige som materielle, 

udnyttes så optimalt som muligt og altid sikrer, at kunderne får den service som de naturligt 

forventer, når de handler med Pilegaard-Henriksen A/S. 

Servicelederen bliver ansvarlig for budget samt, at sikre væksten i serviceafdelingen, herunder 

udbygning af mandskab og kundekreds. 

Til at understøtte din funktion har Pilegaard-Henriksen indført de nyeste IT-værktøjer der hjælper 

dig. Alle servicebiler er udstyret med GPS, ligesom alle montører arbejder med online ERP system 

der gør, at kommunikation og rapportering sker så ensartet og effektivt som muligt. 

Kandidaten     

Den ideelle kandidat sidder i en tilsvarende virksomhed og kender hverdagen med servicearbejde. 

Kandidaten har minimum 5 års erfaring som Serviceleder eller med ledelse af timelønnede og har 

solid forståelse for VVS og sprinklerarbejder. 

Kandidaten har erfaring med salg og kundekontakt og er opmærksom på vigtigheden af konstant, 

at have fokus på dette, samtidig med den daglige drift. 

Som person er det vigtigt, at du kan bevare overblikket over de mange serviceopgaver der pågår 

samtidig med at du, selv om det er hektisk, er tro mod virksomhedens planlægningsværktøjer og 

forretningsgange – du arbejder således systematisk og kan se ideen og resultaterne af det. 

Dit overblik skaber ro og du nyder, at få dit hold til at gøre sit bedste. Desuden arbejder du godt 

selvstændigt og løsningsresulteret samtidig med, at du er loyal over for de retningslinjer, 

virksomheden har fastagt. 

Endelig har du empati, er respektfuld og troværdi i din fremtræden, du forstår vigtigheden af at 

tænke i helheder og løsninger, der gavner alle parter. 

Uddannelse 

VVS teknikker eller lign. Teknisk baggrund med min 3 års erfaring. 

Sprog 

Flydende dansk i skrift og tale. 

 



                                                                                                                        
Starttidspunkt. 

Snarest muligt. 

Kontaktperson 

Pilegaard-Henriksen A/S 
Cikorievej 4 
5220 Odense SØ 
 
Telefon 6316 7600 
Mobil. 2023 8399 
 
Att. Kim Jørgensen 
 
kij@pilegaard-henriksen.dk  

mailto:kij@pilegaard-henriksen.dk

