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Hvem er vi?
DME blev grundlagt i 1988 og er leveringsdygtige i kom-
plette styrings- og overvågningsanlæg til fjernvarme, 
kraftvarme, vandværker, renseanlæg og biogas.

I dag tæller vi mere end ca. 70 medarbejdere, som er en 
blanding af elektrikere, el-installatører, maskinmestre, 
ingeniører m.m, alle med interesse og flair for detaljer, 
teknik og kvalitet.

Vi er eksperter i driftssikre el- og automationløsninger og 
arbejder altid med udgangspunkt i kundens behov og til-
fredshed. Vi har stort fokus på kvalitet, kundeoplevelse 
samt langtidsholdbare og tekniske løsninger. Det er altid 
vigtigt for os, at aflevere et anlæg af højeste kvalitet.

Over tid har vi udviklet og forfinet en lang række funktioner 
og produkter til eksempelvis energioptimering, fjernbetje-
ning af SRO-anlæg, IT-sikkerhed og udveksling af data.

Vi bygger selv vores el-tavler i vores nye tavleværksted. 
Vi tror på værdien af at samle alle vores eksperter og 
processer under ét tag. Nogle gange giver 2+2 bare 5.
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Ansat hos
DME • Vi sætter kvalitet over alt andet! Vi har en faglig stolthed og fokus   

 på et godt projekt - hver gang.

• Vi bringer viden og erfaringer i spil på tværs af fagligheder.

• Vi har stort fokus på et sundt arbejdsmiljø og et godt fællesskab - det   
 skal være sjovt at komme på arbejde.

• Vi vægter den uformelle snak ved kaffeautomaten højt - måske er det  
 der du får din næste aha-oplevelse.

• Vi tror på “frihed under ansvar”.

• Vi har en mentorordning til nye medarbejdere, det ved vi giver en tryg  
 start.

• Vi investerer i dig og sørger for at du udvikler dig igennem uddan nelse.

• Vi prioriterer at lære nyt og lære af hinanden.

• Vi holder os opdateret på produkter og løsninger.



Som vores nye kollega, vil du opleve at:
Få adgang til den nyeste teknologi inden for og rundt 
om el- og automationsløsninger. 

Om det er standard el-projekter med styring og SRO 
eller Big Data, IT-sikkerhed eller netværk, er vi med 
allerforrest i feltet.

• SCADA og hosting
• Server og netværk
• IT- & OT-Sikkerhed
 

Vores kernekompetencer:

• Projektering
• El-tavler
• PLC  

Som en af de få leverandører i landet dækker vi hele 
automationskæden indenfor:
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Lemvig Varmeværk

Lemvig Varmeværk forsyner ca. 4000 borg-
ere med varme. I forsyningsområdet er stort 
set alle husstande tilsluttet Lemvig Var-
meværk, og dækningsgraden ligger på ca. 
99%. 

Den 15. januar 2017 var der indvielse på 
det spritnye Lemvig Varmeværk på Vestavej 
syd for Lemvig, hvor træflis og biogas udgør 
hovedparten af brændslet.
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Kunde:
Lemvig Varmeværk (ca. 4000 forbrugere).

Løsning:
Komplet automationsløsning

Leverance:
Projektering, eltavler, PLC, SCADA, 
netværksløsning og IT-sikkerhed

Samarbejdsperiode:
2005 - nu



Outrup Biogas
Kunde:
Lundsby - Outrup Biogas

Løsning:
Komplet automationsløsning

Leverance:
Projektering, PLC, eltavler, SCADA, 
netværksløsning og IT-sikkerhed

Samarbejdsperiode:
2019 - nu

Outrup Biogas er det andet økologiske 
anlæg af sin slags i Danmark. På et år 
håndterer det 125.000 tons biomasse og 
leverer grøn energi til 4.300 husstande.

Anlægget er ejet af fem lokale landmænd, 
der med ønsket om en mere bæredygtig 
gyllehåndtering gik sammen om at 
opføre et økologisk biogasanlæg.
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Vildbjerg Vandværk
Kunde:
Vildbjerg Vandværk (ca. 3000 forbrugere).

Løsning:
Komplet automationsløsning

Leverance:
Projektering, PLC, eltavler, SCADA, 
netværksløsning og IT-sikkerhed

Samarbejdsperiode:
2009 - nu

Vildbjerg Vandværk forsyner omtrent 3000 
borgere med vand. Det gør dem til det 
andet største vandværk i Herning kommune 
og blandt de større vandværker på land-
splan. 

Vildbjerg Vandværk er en del af Vildbjerg 
Tekniske Værker, der udover forsyning af 
vand også står for el og varme til borgerne i 
Vildbjerg
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Vandmiljø Randers
Kunde:
Vandmiljø Randers A/S

Løsning:
Komplet automationsløsning

Leverance:
Projektering, PLC, eltavler, SCADA, 
netværksløsning og IT-sikkerhed

Samarbejdsperiode:
2000 - nu

Vandmiljø Randers A/S afleder og renser 
spildevand fra husholdninger, industri, 
erhvervsvirksomheder og institutioner i 
Randers Kommune. Det sikrer, at foru-
renende stoffer bliver nedbrudt og fjer-
net, så det ikke ender i vandløb og fjorde. 

Vandmiljø Randers A/S er ejet af Randers 
Kommune og har ca. 55 ansatte. 
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Hold dig fit
Hvert år deltager vi i 
diverse motionsarrange-
menter som eksempel-
vis Bike’n’Run, Søen 
rundt, Thor Beach Triat-
lon og flere. Er du frisk 
på at deltage, sponsore-
rer vi gerne dit løbetøj.

Vi mødes efter fyraften
Vi har bl.a. været forbi 
Thisted Bryghus for at 
blive klogere på ølbryg. 
Og besøgt Mejrup eSport 
for at blive undervist i 
Counter Strike. De fleste 
arrangementer er med-
arbejderbåret, så har du 
en god idé, er vi lydhøre.

Party time
Vi har flere faste arrange- 
menter i løbet af året, 
hvor især sommerfesten 
og julefrokosten er et 
must. Sommerfesten er 
for hele familien, mens 
julefrokosten foregår 
med vores respektive 
partnere og inkluderer 
overnatning.

Start weekenden med 
kollegerne
Når klokken slår 14.00 
om fredagen, går vi på 
weekend. Eller faktisk 
har vi lige et enkelt punkt 
mere på dagsordenen: 
En fredagsøl eller -soda-
vand. Det er en fantas-
tisk måde at runde ugen 
af på. 
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Din hverdag hos DME
Du bliver en del af et unikt kollegialt sammenhold, som 
gør det sjovt at komme på arbejde.

Vi nyder at arbejde sammen, hvilket også er kendetegnet 
ved en humoristisk omgangstone.



Afdelingsleder, projektering
Benjamin Boe Pedersen
21 74 51 26
bbp@dme.as 
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Kontakt os:

Er du interesseret: Vores kontor:
• Vi er altid klar på en uformel snak over en kop  
 kaffe. Uanset om du søger en opslået stilling  
 eller vi skal tage en snak om muligheder, er   
 det altid rart at starte med en uformel snak   
 uden pres og forventninger.

• Er der derefter stemning og god fornemmelse,  
 tager vi en mere formel samtale, som vil   
 danne grundlag for en eventuel ansættelse   
 hos DME.

• DME’s hovedkontor ligger i nogle skønne kon- 
 torlokaler i udkanten af Holstebro. Vi har i   
 2022 udvidet med en ny kontorbygning, med  
 plads til 36 personer. Desuden har vi vores   
 eget tavleværksted.

• I 2020 åbnede vi en mindre afdeling i Aalborg.  
 Den håber vi med tiden, vil vokse sig større.


