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Innovativ og analytisk ingeniør eller tilsvarende
Lemvig Vand og Klimatorium – Danmarks internationale Klimacenter søger i 
samarbejde 2-3 ingeniører eller lignende med erfaring i drift af vand- og spil-
devandsforsyning og med lyst til at koble denne erfaring sammen med løs-
ninger for både klimatilpasning- og klimaforebyggelse.

FYRTÅRN: 

Midtjylland er med Klimatorium og en række partnere blevet udpeget til at 
være et erhvervsfyrtårn inden for vandteknologi og skal dermed være front-
løber på området. Blandt partnerne er Region Midtjylland, Niras, Geopartner, 
Lemvig Kommune, Via University College, Aarhus Universitet, Aarhus Kom-
mune, Business Region Aarhus og en række SMV’er.

Konsortiet bag fyrtårnet er netop blevet tildelt 75,7 millioner kroner til at ud-
vikle styrkepositionen.

Tildelingen skal være med til at finansiere en række midtjyske projekter med 
fokus på vandområde og bevillingen stammer fra regeringens udmøntning af 
EU REACT-midler.

Lemvig Vand er ledende på 2 projekter og Klimatorium er ledende på 6 pro-
jekter. Begge selskaber deltager der ud over i en række udviklingsprojekter på 
vandteknologiske løsninger der skal være med til at sætte fokus på de lokale 
udfordringer. 

Du vil som vores nye ingeniør eller tilsvarende blive en aktiv del af det vand-
teologiske fyrtårn. 



OM DIG

Vi håber du kan komme med erfaring fra vand- og spildevandsforsyning, fra 
en rådgivende virksomhed, kommune, region eller stat.

Du må gerne være procesingeniør eller lignende med erfaring inden for vand- 
og spildevandsforsyning

Det vigtigste for os er, at du aktivt har lyst til at bringe din faglighed i spil, kan 
omstille fagligheden til praktiske løsninger – og du brænder for det du laver. 

Sammen sætter vi aftryk

Lemvig Vand og Klimatorium har projektmæssigt et tæt samarbejde, men 
fælles ambitioner om at skabe en virksomhedskultur der fordrer til at bringe 
viden, udvikling og fleksibilitet ind i selskaberne. Ved placering i Klimatorium 
får du som medarbejder mulighed for at være en aktiv spiller i dette arbejde 
og får adgang til den viden der bringes ind i Klimatorium fra samarbejdspart-
nere og universiteter. Den viden arbejder du på, sammen med 22 engagerede 
kollegaer, kommer til at sætte aftryk på løsningen af fremtidens nationale og 
forsyningens klimaudfordringer.
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YDERLIGERE INFORMATION

Vi afholder løbende samtaler med henblik på ansættelse snarest muligt, 
så tøv ikke med at sende din ansøgning! 

For yderligere information om stillingerne kan du kontakte udviklingschef, 
Albert Jensen eller direktør, Lars Holmegaard. 

Albert Jensen, udviklingschef 
Direkte: 4030 4570 
Mail: alje@lvs-as.dk

Lars Holmegaard, direktør  
Direkte 9690 8008 / 4048 3008  
Mail: lanh@lvs-as.dk

Havnen 8, 7620 Lemvig
www.klimatorium.dk 
www.lvs-as.dk
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