Mere end 50 år i vognmands- og entreprenørbranchen
En seriøs samarbejdspartner

Pålidelig transportservice siden 1965
Godthåb Transportservice A/S er en seriøs og pålidelig
samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring i vognmands- og entreprenørbranchen. Siden 1965 har virksomheden beskæftiget sig med logistik, og er i dag en virksomhed med en bred og alsidig vogn- og maskinpark.
Virksomheden har eget værksted med 4 dygtige mekanikere og lærlinge. Vi har dermed kapacitet til at foretage
reparationer for andre virksomheder.
I dag beskæftiger virksomheden 25 medarbejdere, som
sammen servicerer hovedparten af Nuuks entreprenører,

håndværksmestre, butikker og andre erhvervsvirksomheder.
Vores dygtige og trofaste medarbejdere er nøglen til
vores succes, og hver dag bidrager de positivt til virksomhedens varemærke – den gode service.
Vi lægger altid vægt på at yde den bedste service for
vores kunder, og vi gør meget for at gøre tingene rigtigt
første gang, uanset hvilken opgave vi bliver stillet. Det
er god logik-, og vores måde at holde kvaliteten oppe til
glæde for vores kunder.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs, direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller Google Play,
og download appen på din smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon

Services
Godthåb Transportservice A/S er med en
bred vifte af kompetencer og services den
oplagte samarbejdspartner for bl.a.
entreprenører, erhvervskunder og håndværksmestre.
Vi tilbyder følgende services:
• Lastvognsmonterede kraner
• Mobilkraner
• Kassevogne
• Sideloadere til containertransport
• Åbne og lukkede affaldscontainere
• Tipvogne
• Dagrenovation
• Slamsugning og spuling af kloaksystemer
• TV-inspektion af kloaksystemer
• Gummigede
• Teleskoplæssere
• Bomlifte
• Sakselifte
Virksomheden har gennem de seneste år
udbygget servideydelserne med liftudlejning. Vi har en bred og alsidig vifte af
mandskabslifte til udlejning.
Kontakt os på tlf.: 32 13 87 for
nærmere information.

Ny driftschef i 2019
Efter mange års tro tjeneste med ansvar for den daglige
drift, har John valgt at gå på pension fra den 1. februar
2019. Hos vore kunder, er John ”indbegrebet” af Godthåb
Transportservice.

Den ”varme stol” besættes fra den 1. februar af Christian
Duelund. Christian, måske bedre kendt som ”Lillu”, har
været ansat som kranfører i over 25 år, og kender virksomheden og kundekredsen rigtig godt.

I snart 40 år har John taget telefonen når, kunderne har
ringet - og sørget for, at de har fået den bedste service.
Han har således medvirket til, at god service er blevet
firmaets varemærke.

Han vil sammen med den øvrige medarbejderstab gøre
sit til at løfte opgaverne efter John, og videreføre firmaets
gode service.

John Thomsen
Driftschef

Lasse Rosing Berthelsen
Værkfører

Bjørn Junge Esrassen
Bestyrelsesformand

Christian „Lillu“ Duelund
Ny driftschef fra 2019

Niels Pedersen
Direktør

Ingen opgave er for stor
– eller for lille
Du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning af
vores services. Vores dygtige medarbejdere er altid klar
til at hjælpe, og vi kan naturligvis finde en løsning, der
passer til dit specifikke behov.
Kontakt os for nærmere information vedrørende opgaver
eller booking.

Godthåb Transportservice
Jagtvej 20-26
Postbox 78
3900 Nuuk
Tlf.: 32 13 87
E-mail: jt@gts.gl
Kørselskontor (+299) 32 13 87
Værksted (+299) 31 11 86
Bogholderi (+299) 32 17 33
bogholderi@gts.gl
www.gts.gl

Vulkan Dæk
– en af Europas mest
moderne produktioner af
regummierede dæk.
Se vores video på
www.vulkan.dk

Er din virksomhed
rigtigt forsikret?
Vi repræsenterer Codan i Grønland og er tillige agenter for
Pantaenius (bådforsikring) og Europæiske Rejseforsikring.

Illit Forsikringit Agentur A/S
Eqalugalinnguit 79,
Postboks 1129, 3900 Nuuk
Telefon: +299 325455
E-mail: info@illitforsikringit.gl
www.illitforsikringit.gl

GRØNLANDS SKIBS &
ENTREPRENØRVÆRKSTED APS
Smede, maskin og hydraulikværksted
Postbox 180 · 3900 Nuuk
Telefon: +299 322252
Vagt-tlf.: +299 249285
+299 520755
E-mail: gse@gse.gl

Grønla
nds stø
r
lager t
il frems ste
tilling
af hydr
auliksla
efter m nger
ål

• 13676 • www.jsdanmark.dk

Ring til Illit Forsikringit Agentur A/S 325455 og bestil tid til
gennemgang af dine forsikringer.

