Akustiker med stort
engagement

AKUSTIKER
TIL AARHUS
Bliv en af vores nye engagerede ingeniører og samtidig en del af vores nye firmadomicil i Ceres-byen. Som ingeniør hos Ingeniørfirmaet
VIGGO MADSEN får du hurtigt et stort ansvar og egne projekter. Vi løser en bred pallette af opgaver inden for bolig- og erhvervsbyggeri,
nybyggeri og renovering, energioptimeringer, store anlægsprojekter og meget mere.
Vi vinder i større og større omfang projekter og har netop som totalrådgiver været del af vinder-teamet omkring RENOVERs jubilæumspris,
som blev givet for årets bedste boligrenovering for Ny Rosenhøj i Aarhus. Vi har derfor brug for at udvide medarbejderstaben med flere
engagerede ingeniører.
Som Akustiker skal du		

•

Deltage i projekteringen af bygningsakustik, rumakustik samt trafikstøj

						•

Udføre feltarbejde med målinger

						•

Rådgive kunder, ingeniører, arkitekter og bygherrer

						•

Udføre beregninger og rapportering

						

•

Være ansvarlig for at opbygge VIGGO MADSEN’s akustiske kompetence

Din profil				

•

Du er akustiker nyuddannet eller med nogle års erfaring – gerne fra rådgiverbranchen

						

•

Har lyst til at arbejde med projektering, måling og beregning af støj og akustik

						

•

Du trives i tværfaglige teams, som gennemfører projekter med stor frihed under ansvar

						

•

Du ønsker at indgå i et videbegærligt, tværfagligt og kompetent team af ingeniører

						•

Kan arbejde selvstændigt

						

•

Kendskab til et eller flere beregningsprogrammer som f.eks. SoundPLAN eller Odeon vil være en fordel

						

•

Har erfaring med/kendskab til måling og beregning af vibrationer

Vi tilbyder				

•

Vi har samarbejde med førende bygningsakustiker Dan Brøsted Pedersen, DB Akustik og forestår

							naturligvis sparring og oplæring i nødvendigt omfang
						

•

Et spændende og udfordrende job i et dynamisk miljø, præget af godt humør, effektivitet og faglighed

						•

Gode og stabile arbejdsforhold

						

•

Et job i en virksomhed i vækst

						

•

Et dynamisk arbejdsmiljø med fokus på fleksibilitet og samarbejde

						•

Mange spændende og udfordrende projekter

						

Attraktive medarbejderforhold med bl.a. sundhedsforsikring, frokostordning samt en attraktiv lønpakke

•

Hvis du gerne vil have direkte indflydelse på din hverdag og udvikling, kan vi tilbyde dig et job i en virksomhed med 80 års erfaring og masser
af dynamik. Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer i netop den retning, du har ambitioner om, og du vil komme til at arbejde i en
afslappet og uformel atmosfære på vores nye kontor i Ceresbyen.
Ansøgning 					Send din inspirerende ansøgning til: Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S
							

Ceresbyen 75, 4.
8000 Aarhus C
www.viggo-madsen.dk
Tlf. 86 27 39 44

Direktør Kim Clausen; mail: kc@vming.dk eller ring for yderligere oplysninger på 2027 3944.

