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Det handler om kunderne
LBP Engineering A/S er rådgivning på kundens præmisser. Vores tværfaglige dybde
og pragmatiske tilgang til opgaveløsning er
udgangspunktet for alt, hvad vi laver.
De to studiekammerater Lars Bøgelund Jørgensen og Lars Bjarne Pedersen startede
LBP Engineering A/S hjemme ved spisebordet tilbage i 2004.
Allerede fra begyndelsen var der klare målsætninger for, hvordan virksomheden skulle
drives: Nærværende rådgivning, tæt samarbejde med kunderne og fremtidssikrede,
brugervenlige løsninger.

Både Lars og Lars har maskinmesterbaggrund, og derfor var kundekredsen de første år fortrinsvis kraftværker og andre inden
for energibranchen. Siden er vi blevet ﬂere,
og den farmaceutiske industri er føjet til
som fokussektor.
Det betyder, at LBP Engineering A/S i dag
tilbyder rådgivning fra ide til idriftsættelse
inden for tre hovedområder:
 farma
 industri
 kraftværker & energi

LBP kunne favne hele pakken, så vi blev fri for at have
mange aktører på banen, hvilket ellers kræver rigtig
meget koordinering i forhold til grænseflader og imellem
forskellige leverancer. De har samtidig haft en utrolig evne
til at blende ind i kulturen her hos Xellia.
Lone Steen, seniorprojektchef,
XELLIA Pharmaceuticals

Specialister og generalister,
der passer godt på hinanden
LBP Engineering har haft vokseværk siden
grundlæggelsen i 2004. Navnlig de senere
år er det gået stærkt, og vi er i dag så mange, at vi kan tilbyde rådgivning inden for de
ﬂeste ingeniørfaglige nicheområder.
LBP’erne spænder vidt i kompetencer, og
vi har både specialister og generalister
ombord. På hovedkontoret på Skimmedevej møder man en virksomhedskultur, hvor
alle samarbejder i tværfaglige, dynamiske

og ﬂeksible miljøer. Vi passer godt på hinanden, er gode til at omstille os og holder
altid, hvad vi lover vores kolleger og vores
kunder.
Der er et ﬂadt hierarki i virksomheden, og
der er aldrig langt fra tanke til handling.
Vi vil nemlig langt hellere bruge vores tid
og økonomi på faglig udvikling og kundekontakt end på administration. Det er der
reel værdi i.

Hos os handler det hele om tillid. Vi stoler på hinanden
og på vores kunder – sådan at de også kan stole på os.
Og så holder vi fødderne på jorden og forsøger at lytte,
så vi for alvor forstår de problemstillinger, vores kunder
står med. Derfor er der heller ingen hyldevarer her.
Alt bliver skræddersyet efter kundens behov.
Lars Bjarne Pedersen, managing partner,
LBP Engineering A/S

Hvad tilbyder vi?
LBP Engineering tilbyder rådgivning fra ide til idriftsættelse inden for
de ﬂeste ingeniørfaglige nicheområder – navnlig farma-industri,
kraftværker og energi foruden en række specialiserede konsulentydelser.
Vores hovedydelser er:

Ingeniørydelser

Managementydelser

Test & kvaliﬁcering

Sikkerhed & miljø
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