John Jensen VVS
Din professionelle samarbejdspartner

2

Kvalitetsløsninger siden 1962
Hos John Jensen VVS går vi op i at gøre det, vi er bedst til
– og at gøre det godt. Vi leverer VVS-installationer og
blikarbejde af høj kvalitet. Til konkurrencedygtige priser.
Til aftalt tid. Altid.
Sådan har det været, siden virksomheden blev grundlagt
i 1962. Og sådan bliver det ved.

Mere end 50
200 dygtige
års erfaring medarbejdere

100+ biler

Dækker hele
Østdanmark

Tekniske kompetencer
VVS
Vi udfører alle former for VVS-installationer i
nybyggeri og ved renovering herunder køl og
energioptimeringer. Vi har kompetence og
kapacitet til opgaver, der kræver ekstraordinær
indsats og stor bemanding.
Tag-, facade- og blikarbejde
Vi udfører alt inden for tag-, facade og
blikarbejde. Vi yder professionel rådgivning
og udfører et solidt stykke arbejde, så du er
sikret en lang levetid.
Forsikringssager
Vi har et årelangt samarbejde med flere større
danske forsikringsselskaber. Vi står for
lokalisering, sporing og udbedring af skjulte
rørskader samt håndtering af følgeskader.
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Medarbejdere
Med mere end 225 medarbejdere står vi parat til at yde dig
den bedst mulige service. Vores medarbejderstab består
blandt andet af:

▪ Autoriserede VVS-installatører
▪ VVS-teknikere
▪ Medarbejdere med tidligere rådgivererfaring
Efteruddannelse af vores medarbejdere er et
høj prioriteret fokusområde. Det er med til
at sikre vores høje faglighed, og giver dig
sikkerhed for et veludført kvalitetsarbejde.

Vores lærlinge er vores fremtid, og derfor
har vi altid mange lærlinge ansat. Vi har et
omfattende lærlingeprogram, en succesfuld
mentorordning og flere af vores lærlinge er
medaljemodtagere.

Bemandet servicecenter
Vores fastbemandede servicecenter sikrer, at alle opgaver
bliver fulgt til dørs. De sidder klar til at tage imod dit
opkald og har overblikket over, hvor den nærmeste
servicebil befinder sig.
Men din opgave behøver ikke være akut for at få prioritet.
Vi har en størrelse, der gør, at vi altid kan rykke hurtigt ud.

Hos os får du altid en kompetent
medarbejder i røret, når du ringer.

Uanset opgavens størrelse, står vi klar til at
hjælpe – og vi har kapaciteten til hurtigt at
mande op.
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Døgnvagt
Et sprunget vandrør eller en defekt varmecentral kender
ikke kontortiden. Hvis du som teknisk ansvarlig først én
gang har stået med et akut problem udenfor almindelig
kontortid, kender du værdien af en velfungerende og
effektiv vagtordning.

Vores døgnvagt står klar 24 timer i døgnet
– alle ugens dage –hele året rundt.

Vores vagtmontører er specialuddannede til
at håndtere akutopgaver. De kan hurtigt
vurdere situationen og ved, hvad der kan
vente til dagen efter.

Tidligt samarbejde og
projektoptimering i entreprise
Vi sætter en ære i at byde ind med vores faglige
kompetencer så tidligt som muligt i processen for på
den måde at sikre det bedst mulige resultat. Jo tidligere
vi kender dine ønsker, jo mere værdi kan vi skabe.

Tidlig involvering

Fast track

Faglig vejledning

Vores erfaring er din fordel - også i de tilfælde hvor
økonomisk prioritering er nødvendig. Vi deler vores viden
og tilbyder løbende sparring. Det kan eksempelvis være i
forhold til materialevalg og løsninger.
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Styr på processen
Vi er en organisation, som kommunikerer meget med vores
kunder og samarbejdspartnere. På den måde kan vi
sammen med de involverede parter optimere processen og
det færdige resultat. Og som kunde kan du få et
fyldestgørende svar gennem alle faser i projektet.

Før

Under

Efter

Vi har en fast proces for alle vores sager og projekter,
som er med til at sikre, at intet falder mellem to stole.

En løsningsfokuseret tilgang
Vi slukker gerne ildebranden, inden den opstår. Det
betyder, at vi går ind i eventuelle uenigheder med fokus
på at finde en løsning. Det er blandt andet medvirkende til,
at vi ingen voldsgiftsager har haft i vores mere end 50 år
lange historie.
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Energioptimering
Ved at optimere dine eksisterende løsninger, kan du ofte
lave store besparelser. Det betyder, at din investering
hurtigt er tjent hjem.

Vi hjælper dig med at identificere dit besparelsespotentiale,
hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller renovering.

Indeklima

Vand

Varme

Organisation
Adm. direktør

Økonomi, IT,
adm. og HR

Drift

Tilbud / KS

Entreprise

Københavns
Lufthavn

Blik

Salg og
Marketing

Service
Erhverv

Lokalafdelinger

Servicecenter

Forsikring

Hørsholm

Kalundborg

Nøgletal
(t.kr.)

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsætning

242.000

238.000

213.000

182.000

157.000

Resultat før skat

14.500

14.000

8.600

8.400

7.200

Egenkapital

29.200

27.100

20.400

19.500

15.600

192

180

156

137

121

Gns. Antal
medarbejdere

Kontakt
Hedehusene (hovedkontor)
Rundageren 17 | 2640 Hedehusene | tlf. 4656 0086

Roskilde
Kornerups Vænge 7 | 2640 Roskilde | tlf. 4675 0086
Hørsholm
Ved Klædebo 9 | 2970 Hørsholm | tlf. 4654 8886
Kastrup - Københavns Lufthavn
Lufthavnsboulevarden 6 | 2770 Kastrup | tlf. 3646 6086
Kalundborg
Stejlhøj 44 | 4400 Kalundborg | tlf. 4659 9586

Udvalgte referencer - service

Roskilde forsyning

Udvalgte referencer - entreprise

Copenhagen Towers

Novozymes Innovation
Campus, Lyngby

Domea

Københavns Lufthavn

Bella Center

Tranemosegård

Ø-huset

Magretheholmen

Udvalgte referencer - tidligt samarbejde og projektoptimering

Hotel Ottilia

Mineralvandsfabrikken

Himmelbyen

Øresund Strandpark

Nordea Vesterport

TRUST samarbejde

Oslo Plads

Villa Copenhagen

