ENTREPRENØRARBEJDE, DER HOLDER

Entreprenørarbejde, der holder
VAM er en moderne entreprenørvirksomhed bygget på
tre generationers erfaringer. Vi udfører alle former for
entreprenør- og anlægsarbejder.

Medarbejdere, der med stor viden, erfaring og evner
hver dag udfører entreprenør- og anlægsopgaver for
vores kunder. Det er det, vi forstår ved ordentlighed.

VAM er drevet af mod, lyst og evner. Vi har modet
til at udfordre den måde vi, vores kunder og vores
samarbejdspartnere arbejder på. Fordi vi ved, at det
giver værdi for dig som kunde.

Mod, lyst og evner – sådan skaber vi overskud. Overskud til dig som kunde. Overskud til at investere i den
helt rigtige løsning. Overskud til at sætte nye standarder. Overskud til gensidig respekt og arbejdsglæde.

Den viden skaber lysten til at finde den bedste løsning sammen med dig. Hver gang. Løsninger, der ikke
bare skal holde i morgen men mange år frem.

På de følgende sider kan du lære VAM bedre at kende
og blive klogere på, hvordan vi skaber værdi sammen
med kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Den lyst udspringer af vores vigtigste ressource;
motive
rede, engagerede og dygtige medarbejdere.

God fornøjelse.

HOS VAM HAR VI
Modet til at udfordre,
lysten til at samarbejde og
evnen til den bedste løsning
– med respekt for hinanden
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Udvalgte kompetencer
Kloakering og rørlægning
Forsyningsledninger
Rensningsanlæg
Klimasikring og LAR
Betonarbejde
Byggemodning
Belægning
Nyanlæggelse af veje
Ad hoc og driftsopgaver

Ekspertise, erfaring og det rette materiel
VAM har ekspertisen, erfaringen og materiellet til at udføre
entreprenør- og anlægsopgaver for forsyninger, offentlige,
byggeri og industri. Store som små. Vi er fleksible og handler med omtanke, der hvor vi arbejder, så vi er til mindst
mulig gene for omgivelserne.

Vores primære kunder

Vi tænker i helheder og har hele tiden fokus på kvalitet og
den endelig løsning. Vi ser os selv som en del af et samlet
projekt, hvor vi ofte, bogstaveligt talt, støber fundamentet
for projektet.
På næste side ses et bredt udvalg af VAM’s mange kompetencer samt vores primære kundegrupper.

Ønsker du en troværdig samarbejdspartner, hvor kompetencerne spænder bredt, så er et samarbejde med VAM
det rigtige valg. Det gælder under planlægning, udførelse
og ved aflevering af en opgave. Uanset om vi bygger i dybden eller sørger for de sidste detaljer over jorden.

FORSYNING
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OFFENTLIGE
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BYGGERI & INDUSTRI

Samarbejde og værdifulde partnerskaber

Virksomhedens ansvar

I VAM er det vigtigt at arbejde med respekten for hinanden. Den gensidige respekt er med til at skabe overskud
i fællesskab. Det giver bedre løsninger til dig som kunde,
når vi er sammen om at skabe det bedste resultat.

I VAM er vores kerneværdi ordentlighed. Med ordentlighed
forstår vi både, at vi arbejder struktureret, holder orden
og skaber løsninger, der holder. Men ordentlighed er så
meget mere end det. Det er måden, vi hver især behandler hinanden og vores omgivelser på – altså med respekt
og ansvarlighed. Derfor ligger det naturligt til VAM at
tage et samfundsansvar og at ville arbejde struktureret
med dette ansvar.

Vi tager ansvar for samarbejdet og processen. Som k unde
hos VAM er du altid sikret en høj faglighed på ethvert
niveau i opgaven. Vi vælger den rigtige vej og den rigtige
løsning for dig, fordi vi har modet til at finde de gode og
smarte løsninger, der passer til netop dit behov.

VAM har gode erfaringer med partnerskaber, hvor vi sammen med kunden finder den bedste løsning på projektet.
Når VAM vælger at indgå i partnering, rammeaftaler og
andre typer tætte samarbejder, er det fordi, at det skaber
et godt udgangspunkt for projektet. Gennem etablering af
fælles målsætninger, tillid og gensidig respekt får vi projektet til at lykkes. På den måde er alle parter sammen om at
sikre mest mulig værdi ved løsningen af projektet.

Som kunde hos VAM kan du være sikker på, at vi udfører
entreprenørarbejde, der holder.
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Vi ved, at VAM aldrig kan blive 100 % bæredygtig, men
derfor er vores valg stadig vigtige. De bestemmer, hvordan vi bærer vores samfundsansvar med os, og skaber
større bæredygtighed. Derfor arbejder vi løbende på at
blive en bedre virksomhed for samfundet – gennem små
og store forbedringer. Vores medarbejdere tager også del
i dette ansvar gennem deres daglige virke og virksom
hedens incitamenter, og det er vi utroligt stolte af.
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VAM er overskud og stærke relationer
Med lyst og evner skaber VAM overskud til dig som kunde
– i relationen, på dine projekter og på bundlinjen. Vi ved,
at overskud opstår i et stærkt samarbejde og er til gavn for
alle – kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Jeg har siden 2013 haft partneringopgaver
med VAM, og det er en samarbejdsform,
som VAM mestrer.
Anette Paulin Hansen,
Favrskov Forsyning

Vores kunders tilbagemeldinger er vigtige for os og vidner
om, hvordan vi lykkes med at skabe overskud hos dem. Her
på siderne kan du læse, hvad kunderne siger om VAM.

Fantastisk konstruktivt samarbejde med VAM
gennem mange år.

VAM optræder altid professionelt før, under og
efter en opgave, både med hensyn til tilbud og
udførelse af opgaven samt fakturering. De har
gode konstruktive forslag/ideer til løsninger, og de
kan reagere hurtigt i situationer, hvor et pludseligt
behov opstår.
Leo Kristoffersen,
Odder Kommune Vej og Park

Jens Anker Bech,
Byggeselskab Olav de Linde

Det har været en meget postiv oplevelse at
arbejde sammen med et entreprenørfirma, der
tænker i løsninger i stedet for ekstraregninger
– det har jeg sjældent oplevet gennem mine mange
års erfaringer med entreprenører, bl.a. som leder af en
kommunal spildevandsafdeling.
Finn Andersen,
Haveforeningen Fritiden i Åbyhøj

Vi har et godt samarbejde i den rammeaftale,
vi i Aarhus Vand har med jer. I har mange
gode folk, som går positivt og konstruktivt ind
i samarbejdet med mange gode idéer til løsninger, både
markfolk og projektledere. Jeres projektledere arbejder rigtig
hårdt for at hjælpe os. M
 arkfolkene er gode til at håndtere
borgerne og de forskellige lodsejere.
Morten Ø. Nielsen,
Aarhus Vand

Dejligt med en projektleder, der b
 idrager med
gode input til løsninger tidligt i b
 yggefasen.
Det giver en enorm ro, at alle optimerings
muligheder er vendt med plus og minus, inden
arbejdet er i gang. Stor ros herfra.
Henrik Weis Lasthein,
Junge Byg ApS
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Medarbejdere med mod, lyst og evner
Medarbejderne er VAM’s største aktiv og vigtigste ressource. Medarbejdernes mod, lyst og evner til at skabe de
gode løsninger er kernen i VAM’s succes. Medarbejderne
tager ansvar ud over det sædvanlige og brænder for det

arbejde, de udfører. Det giver resultater, som vores kunder
er glade for. Så glade, at de ofte kommer igen – og det er
vi stolte af.
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I VAM lægger vi stor vægt på, at medarbejdernes indspil
bliver hørt og prioriteret. Derfor motiverer vi vores med
arbejdere til, hele tiden, at byde ind med deres erfaring og
viden. Det giver endnu bedre løsninger til dig som kun-

de – og skaber stolthed og ejerskab til opgaven blandt
medarbejderne. I sidste ende skulle dette også gerne

højne arbejdsglæden.
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