
 

 

LAG Koordinator til landdistriktsudvikling i Lemvig-

området 

 

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern søger en deltids-koordinator til at varetage aktiviteterne i Lemvig-området. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023. 

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern er en forening, som har til formål med midler fra EU's landdistriktsprogram 

at skabe attraktive levevilkår og arbejdspladser i landdistrikterne inden for vores geografiske område. 

Timetallet er 12 timer ugentligt. Arbejdstiden vil ikke være fordelt jævnt over året, og det er derfor 

nødvendigt at koordinator har mulighed for fleksibel arbejdstid. Der er stor frihed med hensyn til at 

tilrettelægge det daglige arbejde. 

Der er tale om en blanding af administrative arbejdsopgaver og support til lokale projektansøgere. De 

primære opgaver er: 

- at sparre og vejlede de lokale ansøgere i forhold til projektudvikling og ansøgningsprocedure 

- at sikre løbende dialog med projektholderne og overvåge projekternes levedygtighed  

- at forberede støtteberettigede ansøgninger til behandling i bestyrelsen 

- at markedsføre LAG’ens aktiviteter 

- at bidrage til at skabe innovativ landdistriktsudvikling 

Der er samarbejde og muligheder for sparring med kollega, som varetager opgaverne i Ringkøbing-Skjern-

området. 

Den ideelle ansøger: 

- har godt kendskab til virksomhederne og foreningerne i Lemvig Kommune 

- har administrative færdigheder 

- har evnen til at kunne se muligheder i projekter og være med til at hjælpe dem på vej 

- kan tale i øjenhøjde og kan formidle samarbejde mellem aktører i landdistrikterne 

- har kendskab til EU støtteprogrammer 

Ansættelsens omfang er 12 timer per uge. Stillingen er tidsbegrænset til og med 2027, hvor 

programperioden slutter.  

Ansættelse ønskes per 1. januar 2023 eller efter aftale.  

Løn- og ansættelsesvilkår følger som udgangspunkt gældende kommunale overenskomst. 

Find flere oplysninger om LAG på www.lag-lemvig-ringkoebingskjern.dk og www.livogland.dk  

http://www.lag-lemvig-ringkoebingskjern.dk/
http://www.livogland.dk/


 

Du er velkommen til at kontakte Forperson for LAG Bente Tang – tlf.nr. 2262 2595 eller Næstforperson Ove 

Damgaard – tlf.nr. 9789 1989. 

Din ansøgning og CV skal være os i hænde senest den 18. december 2022 kl. 12.00.  

Samtaler holdes den 21. december i Lemvig. 

Send din ansøgning til hanninggaard@hanninggaard.dk 
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