
VI SØGER  
FORSYNINGSINGENIØRER!

Vær med til at forandre verden 
Brænder du for at arbejde med fx 
klimaforandringerne, grøn energi, 
sikring af rent drikkevand eller in-
novative fjernvarmeløsninger? Og 
er du klar til at investere 3 ½ år i 
at sikre din og vores fælles frem-
tid? Så foreslår vi, at du springer 
på det første hold på den nye og 
eneste uddannelse i Danmark, der 
så godt som giver dig jobgaranti 
– VIA Forsyningsingeniøruddan-
nelsen. 

Udfordringerne med klimaforan-
dringerne vokser både lokalt og 
internationalt. I Danmark står vi 
teknologisk set stærkt, så der er 
gode muligheder for eksport af vi-
den og løsninger til udlandet. Men 
både rådgivnings-, entreprenør- 

og forsyningsvirksomhederne har 
brug for flere folk med den nyeste 
viden inden for fx klimatilpasning, 
omlægning til grøn energi og salg 
af dansk knowhow til udlandet. 
 
Din profil
• Du brænder for at løse lokale 

og globale udfordringer på 
forsyningsområdet

• Du ønsker at arbejde teoretisk, 
men også at bruge teorierne i 
praksis

• Du søger en uddannelse 
med fremtid i og mulighed for 
praktik både i Danmark og i 
udlandet

• Du er klar til at starte på VIA 
Forsyningsingeniøruddannels-
en i august 2015

DANSK FJERNVARME     |     HOLBÆK FORSYNING     |     ORBICON 
RAMBØLL     |     MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER     |     NIRAS 
VANDCENTER SYD     |     ALECTIA     |     DINFORSYNING          
HORSENS VARMEVÆRK     |     ENVIDAN     |     HERNING VAND          
AARSLEFF     |     BLUEKOLDING     |     HORSENS VAND     |     DANVA 
DANISH WATER TECHNOLOGY HOUSE     |       KRISTENSEN CONSULT 
AARHUS VAND

Tilmeldingsfrist den 5. juli 2015
VIA tilbyder en spændende og spritny uddannelse, hvor du fra den første dag, 
kommer til at arbejde både individuelt og i grupper med ingeniørrelevante pro-
jekter rettet mod forsyningssektoren. Undervisningen er praksisorienteret og du 
lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter, bl.a. i samarbejde 
med danske eller udenlandske virksomheder.

Send din ansøgning på www.optagelse.dk til VIA University College senest den 5. 
juli 2015 kl. 12 (kvote 1). Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Karin Larsen 
på kals@via.dk eller 8755 4292. Læs mere på: 
http://www.via.dk/uddannelser/teknologi-og-byggeri/forsyningsingenioer 
 

Vi ser frem til at få din ansøgning, når du er færdig med uddannelsen. 
 
Venlig hilsen  
Rådgivnings-, entreprenør- og forsyningsvirksomhederne 


