
 

 

 

Specialist inden for akustik, støj eller vibrationer 

Vil du videreudvikle din faglighed som specialist i det vibro-akustiske område? Og kunne du tænke 
dig at arbejde med nogle af Danmarks mest anerkendte kolleger inden for akustik, psyko-akustik, støj 
og vibration? Så er det måske dig vi søger! 

FORCE Technologys akustikafdeling har travlt, og vi søger derfor en ny kollega. Vi søger en dygtig, 
pålidelig og ambitiøs kollega, gerne med 5-10 års erfaring fra branchen og med en relevant teknisk 
uddannelse, fx som civilingeniør.  

Varieret hverdag med mange opgaver 

Du skal indtage en konsulentrolle, hvor du får tæt kundekontakt som faglig og uvildig specialist. Vores 
kunder findes bredt blandt myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder inden for vind-, 
maskin- og bygningsindustrien. Du kan se frem til en alsidig hverdag på kontoret, i laboratoriet og i 
felten, hvor en del af dit job også omfatter formidling til både kunder og kolleger. Det er derfor vigtigt, 
at du kan formulere dig klart i skrift og tale.  

Afhængig af dine kompetencer er der mulighed for at arbejde i vores afdeling i Hørsholm eller Aarhus, 
dog vil en bygningsakustiker skulle have arbejdsplads i Hørsholm. Du skal påregne 15-30 årlige rejse-
dage (oftest af én dags varighed) i forbindelse med målinger, konferencer og møder.  

Du er en ambitiøs konsulent 

Du får tæt kontakt til kunder og kolleger, så derfor er det vigtigt, at du er udadvendt, analytisk tæn-
kende og god til samarbejde, da det er meget få opgaver, du kan og skal løse helt alene. Desuden 
kan du planlægge din egen dag, og du udstråler høj faglighed, integritet og har god kommerciel for-
ståelse som uvildig specialist med øje for kundens behov. Da din hverdag kan være uforudsigelig, 
skal du gerne være fleksibel med hensyn til arbejdstid og kundegeografi. Vi forestiller os, at din profil 
matcher flere af disse kompetencer: 

� Relevant akademisk uddannelse, fx civilingeniør 
� Bygningsakustik – måling i laboratoriet og i felten samt bygningsakustisk rådgivning 
� Måling og rådgivning vedr. maskinakustik og vibrationer 
� Måling og beregning af ekstern støj, fx industristøj, vindmøllestøj og vejstøj  
� Har kørekort 

 

Kom med på holdet i en international virksomhed 

Vi kan tilbyde en unik arbejdsplads med meget stor alsidighed i fagligheder og markeder. Som God-
kendt Teknologisk Serviceinstitut er vi en central del af teknologiudviklingen i Danmark og ikke mindst 
formidlingen heraf. Du vil derfor blive mødt af mere end 1.400 ildsjæle, der hver dag arbejder for at 
gøre størst mulig gavn for erhvervsliv og samfund. Hverdagen er præget af travlhed, nysgerrighed og 
humør i en uformel omgangstone.  

FORCE Technologys akustikafdeling var oprindeligt Lydteknisk Laboratorium, senere DELTA Akustik 
og er nu en del af FORCE Technology. Akustikafdelingen er DANAK-akkrediteret inden for en lang 
række akustiske og vibrationstekniske discipliner, og vores søsterafdeling SenseLab i Hørsholm er 
førende inden for lydkvalitet og psykoakustik. Vi er Miljøstyrelsens referencelaboratorium på området 
ekstern støj og vibrationer, og vi har gennem årene stået for en stor del af udviklingen af målemetoder 
og vejledninger inden for disse discipliner. 



 

 

Noget for dig? 

Hvis du mener, at ovenstående er noget for dig, så send din ansøgning allerede i dag. Vi behandler 
ansøgningerne løbende og indkalder kandidater til samtale undervejs. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Peter Bo Mortensen, telefon 22697457 

Du søger jobbet på https://www.jobindex.dk/jobannonce/326818/specialist-inden-for-akustik-stoej-el-
ler-vibrationer 

FORCE Technology 

FORCE Technology er en førende international teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed. Vi 
rådgiver og servicerer blandt andre energi- og miljøsektoren, olie- og gasindustrien, elektronik-, medi-
cinal- og fødevareindustrien, den maritime industri og den offentlige sektor. Med mere end 1.400 
medarbejdere fordelt på mere end 50 kontorer i 7 lande hjælper vi vores kunder igennem specialist-
rådgivning og kurser, laboratorieydelser og prøvning, on-site inspektion og måling samt unikke kom-
ponenter og produkter.  

FORCE Technology er Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed. www.forcetechnology.com 


