
                                                              
Er du en af vores nye kolleger indenfor akustik, støj eller vibrationer 

 

Vil du udvikle din faglighed som specialist i det vibroakustiske område? Og kunne du tænke dig at arbejde 

med nogle af Danmarks mest anerkendte kolleger inden for akustik, psykoakustik, støj og vibration? Så er 

det dig vi søger. 

 

Hos FORCE Technology giver vi dig muligheden for at udvikle din specialistviden sammen med erfarne 

kolleger fra DELTA Akustik, mens du formidler din viden indenfor akustik til alle niveauer af kunder  fra den 

helt nye startup virksomhed til verdensomspændende industrikunder. 

 

Vær den uvildige konsulent og fagspecialist 

Du skal indtage en konsulentrolle, hvor du får tæt kundekontakt som faglig og, uvildig specialist. Vores 

kunder findes bredt indenfor myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder indenfor vind 

maskin og bygningsindustrien. Dem hjælper du blandt andet med: 

 

� Måling, beregning og simulering af støj og vibrationer 

� Bygningsakustiske målinger, rådgivning og projektering 

� Vurdering af resultaternes betydning 

� Problemløsning hos kunderne 

� Laboratorie test 

� Rådgivning og rapportskrivning 

 

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. Desuden skal du påregne ca. 1530 rejsedage årligt, når du 

tager ud til kunder eller til konferencer. 

 

Et team af erfarne kolleger 

Vi en gruppe af kolleger fordelt på flere lokationer, som repræsentere nogle af Danmarks dygtigste 

specialister på området. Du vil indgå i teamet i Aarhus med udgangspunkt i dine interesser og kompetencer 

og få muligheden for at gå dybere ned i den del af fagområdet, som du brænder for. Vi har en analytisk 

tilgang til opklaring af komplekse problemstillinger, hvor vi bruger vores viden proaktivt. Samtidig hygger vi 

os sammen og har en uformel stemning, hvor vi hjælper hinanden og sparrer på tværs. Derfor har vi plads 

til dig hvad enten du er nyuddannet eller erfaren. 

 

Her kan du udvikle dig 

Generelt går vi op i, at vores specialister bevarer lysten til at udvikle og uddanne sig. Vi har et konstant flow 

af store og små opgaver, og det giver et alsidigt job, hvor du hele tiden får mulighed for at udvikle dine 

kompetencer. 

Samtidig får du mulighed for at formidle din specialistviden som underviser på vores kurser eller som 

medforfatter på faglige artikler, nationale byggeanvisninger og miljøvejledninger. Og fordi vi som GTS 

institut, som gennemfører Forskning & Udviklingsprojekter og også er en uddannelsesvirksomhed, kan du 

bl.a. deltage i konferencer eller kurser afhængig af din baggrund, interesse og opgaver. 

 

  



                                                              
Profil med baggrund i akustik og/eller vibration 

Du får tæt kontakt til kunder og kolleger, så derfor er det vigtigt, at du er udadvendt, analytisk tænkende 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 forståelse 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 du:  

 

� Er uddannet ingeniør eller lignende 

� Har grundlæggende viden om akustik, støj eller vibrationer  

� Er interesseret i at samarbejde med kolleger og kunder 

� Kan arbejde målrettet  

� Ønsker at gå et spadestik dybere fagligt 

 

Tjenestested 

Aarhus 

 

Vil du arbejde sammen med os? 

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte divisionsdirektør Peter Bo 

Mortensen på telefon 4325 0457 eller pbm@force.dk.  

 

Send din ansøgning med relevante oplysninger via opslaget på vores hjemmeside 

www.forcetechnology.com.  

 

Ansøgningsfrist er 15. august 2018 med tiltrædelse snarest muligt. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

DELTA har arbejdet med akustik siden 1941. Dengang hed vi Lydteknisk Laboratorium og siden Lydteknisk 

Institut. Gennem tiden har vi blandt andet medvirket til udvikling af de nuværende nordiske måle og 

beregningsmetoder inden for støj, ligesom vi siden 1977 har været Referencelaboratorium for Miljøstyrelsen 

inden for støjområdet. I 2017 er vi fusioneret med FORCE Technology og vi har omkring 1500 ansatte. 

Derfor hedder vi nu DELTA  a part of FORCE Technology. 

 

 


