
 

 
Permagreen Grønland A/S søger VVS’er til Qaqortoq 

 
 

Permagreen Grønland A/S udfører byggeri i total- og hovedentreprise i flere byer i 

Grønland med egenproduktion af jord-, beton-, maler-, murer og tømrerarbejde. Vi 

udfører projekter af størrelsesorden 25-300 mio. kr. og er en virksomhed i vækst. Vi 

lægger stor vægt på alle projekter udføres i høj kvalitet og afleveres til tiden med fuld 

fokus på sikkerheden under hele byggeprocessen. 

 

Afdelingen i Qaqortoq beskæftiger ca. 55 beskæftigede tømrere, malere, VVS, samt 

ufaglærte og lærlinge. Afdelingens opgaver er primært inden for Tømrer, maler, VVS 

og jord. Andre opgaver er inden for fagene snerydning, transport, samt låsesmed og 

glarmester. Afdelingen beskæftiger sig med alt inden for bygge og anlæg, fra stort til 

småt. 

 

Vi søger en erfaren og stabil samt selvstændig VVS’er til Qaqortoq, gerne med 
erfaring indenfor spjældopgaver til snarlig ansættelse eller efter aftale. Vi forventer at 
du har kørekort, gerne erfaring med lignende opgaver for vand, varme, sanitet og 
ventilationer samt at du skal kunne tage udkaldsopgaver.  
 
Opgaverne vil primært indeholde: 

• Spjældopgaver for det offentlige og private 
• Ajourføre arbejdsrapporter 

 
Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og samtidig kan omgås vores øvrige 
medarbejdere. 
  
For stillingen gælder, at du har et godt cv og kan give referencer fra tidligere 
ansættelser.  
 
Permagreen betaler for billetten frem og tilbage og kan tilbyde 2 rums møbleret bolig 
dog med husleje efter gældende regler. Vi kan desuden tilbyde dig god aflønning efter 
kvalifikationer og dygtige kolleger og en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. 
 
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til VVS Formand Kim Andersen på mail  
kan@permagreen.gl eller på mobil (+299) 581666.   
 
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”VVS’er” sendes til vsi@permagreen.gl  
 
 

Permagreen Grønland A/S har mere end 60 års erfaring inden for bygge- 
og anlægsprojekter i Grønland. Vi beskæftiger ca. 250 medarbejdere 

mailto:kan@permagreen.gl
mailto:vsi@permagreen.gl


 

fordelt på vores hovedafdeling i Nuuk samt vores afdelinger i Sisimiut, 
Maniitsoq, Narsaq og Qaqortoq. Se mere på www.permagreen.gl.                

http://www.permagreen.gl/

