
Vi søger en teamkoordinator, der sammen med os vil fortsætte med at udvikle og forandre virk-
somheden, så vi forbliver en grøn, moderne virksomhed i en branche under konstant forandring. 

Om os
Frihed under ansvar er en kerneværdi hos os og vi har i dag en moderne virksomhed, der tekno-
logisk er up to date, en velfungerende organisation, gode arbejdsvilkår og fantastiske kollegaer. 
Vi tilbyder den rette kandidat et job i en sund virksomhedskultur med høj medarbejdertrivsel, 
hvor du i høj grad selv er med til at forme din hverdag og din egen udvikling, Du skal være 
klar til at have ansvarsområder og opgaver, som du selv planlægger og former din hverdag 
omkring sammen med dine nærmeste kollegaer, medarbejdere og ledelse. Efteruddannelse og 
netværksgrupper er en naturlig og vigtig del af vores kultur, og det vil det også være for denne 
stilling.

Din baggrund 
Vi forestiller os, du har en uddannelse som elektriker eller maskinmester med el-faglig baggrund 
og kompetencer. Du har erfaring fra lignende arbejde eller fra procesanlæg og har flair for og 
let ved at sætte dig ind i tingene. Samarbejde og omgængelighed er vigtige egenskaber i vores 
lille personalegruppe, da vi arbejder sammen på kryds og tværs af ansvarsområder. Du skal 
derfor være en holdspiller, men skal samtidig trives med at arbejde selvstændigt og planlægge 
og træffe beslutninger indenfor dit ansvarsområde. 

Stillingens indhold
Du får ansvaret for produktionen generelt med alt hvad det indebærer, du refererer til driftslede-
ren, der refererer til bestyrelsen. 

Dine arbejdsopgaver vil typisk være:
• Daglig opfølgning på produktionen og planlægning af ugen ud fra dette, herunder daglig  
 koordinering af 3 medarbejdere.
• Udarbejde planer og rutiner for systematisk vedligehold af hoved- og undercentraler. Dette  
 indebærer både at lave serviceaftaler med underleverandører, samt være den tekniske og  
 elektriske håndværker på værket i forbindelse med vedligehold og optimeringer.
• Udbedre fejl på kedelanlæg, motoranlæg, pumper og rørsystemer samt fejlsøgning på  
 el-styringer.
• Samarbejde med myndigheder og overholdelse af lovkrav.
• Brug af Microsoft Office-pakken og flair for it og at sætte dig ind i nye systemer.
• Deltage i vagtordning hver 4.-5. uge.
• Sparring med de øvrige ansatte.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
LEMVIG 

VARMEVÆRK      9781 0233            kontoret@lemvig-varmevaerk.dk

TEAMKOORDINATOR MED EL-
BAGGRUND TIL LEMVIG VARMEVÆRK

Kontakt:
Nærmere oplysninger om 
jobbet kan fås ved henven-
delse til driftsleder Svend Erik 
Bjerg på 9781 0233.

Send ansøgning til:
 
senest mandag d. 1. marts 
2021. Tiltrædelse efter aftale. 

Vores mission:
Lemvig Varmeværks mis sion 
er at bidrage til en sikker, bil-
lig og bæredygtig forsyning 
af varme til borgerne i Lemvig 
Kommune.
Vi forsyner godt 4.000 for-
brugere i Ramme, Lomborg, 
Klinkby, Nr. Nissum og Lem-
vig. Værket har 5 produktions-
steder. 
Vi er pt. 10 ansatte, der ar-
bejder for at realisere vores 
vision om at være ét af Dan-
marks førende varmeværker 
både når det gælder sikker-
hed i forsyningen, laveste var-
mepris og bæredygtighed. 
Samtidig vil vi være én af de 
bedste arbejdspladser.

kontoret@lemvig-varmevaerk.dk

Spændende
jobmulighed  


