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AKUSTIKER 
 

Gade & Mortensen Akustik A/S (Charlottenlund/København) søger en akustiker, der ønsker at arbejde 
som rådgiver ud fra et bredt fagligt grundlag og med en bred vifte af opgavetyper. 
 
Vi er et firma med 7 medarbejdere, og vi arbejder med rådgivning, beregning og måling indenfor næsten 
hele det akustiske fagområde og med alle former for byggeri, både til kultur, undervisning, erhverv og 
beboelse (se udvalgte referencer nedenfor). 
 
Vi ønsker en ny kollega, som har nedenstående kvalifikationer eller ønsker at oparbejde eller udvide 
disse i et team, hvor arbejdsmiljøet er præget af en høj grad af faglig sparring, tæt kontakt til vore kun-
der, stor entusiasme, humor og åbenhed overfor nye udfordringer: 
 

• Evnen til selvstændig håndtering af projekter og kunder. 
 

• En sikker formuleringsevne på dansk i skrift og tale. 
 

• Erfaring med støjberegninger. 
 

• Erfaring med rum- og bygningsakustiske opgaver herunder håndtering af måleudstyr og bereg-
ningsværktøjer. 

 
For yderligere oplysninger kontakt Bo Mortensen (40 20 98 48). 
 
Ansøgning med CV samt kontaktmuligheder i løbet af sommerperioden bedes sendt til e-mail 
bm@gade-mortensen.dk . Ansøgningsfrist 30. juni 2021. 
 
Om Gade & Mortensen Akustik A/S 
 
Gade & Mortensen Akustik A/S er dannet i 2008 af civilingeniør, PhD Anders Chr. Gade og civilingeniør 
Bo Mortensen.  
 
Baggrunden for vort virke er vor mangeårige rådgivningserfaring og stifternes baggrund som forskere og 
undervisere ved henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet og Kunstakademiets Arkitektskole i Kø-
benhavn. 
 
Gade & Mortensen Akustik A/S er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma med stor erfaring og eksper-
tise indenfor støj- og lydforhold i forbindelse med alle former for byggeri. Vi yder rådgivning indenfor 
hele det akustiske fagområde med hovedvægt på rådgivning, projektering og måling indenfor rumaku-
stik, bygningsakustik, akustisk arbejdsmiljø og trafikstøj. 
 
Udvalgte byggerier, hvor Gade & Mortensen Akustik A/S har stået for den akustiske rådgivning: 
 

        
Vendsyssel Teater, Hjørring (foto Adam Mørk)                           Odeon, Musikteater, Odense                        Skuespilhuset, København 

 

        
LEGO House, Billund            Axeltorv.Kontorbyggeri, Kbh.        Tirpitz, Museum. Blåvand             Musikhuset København     
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Ollerup Musikefterskole, Ny koncertsal                       Fjordenhus, Vejle. Studio Olafur Eliasson              

 

         
Grønttorvet Valby. Støjkortlægning                    Statens Naturhistoriske Museum                                Experimentarium, Hellerup 

  

     
Den Blå Planet, Kastrup                           Uppsala Konserthus            Det Tekniske Universitet i Aachen 

 

   
Tivoli Kongrescenter, København                   Himmelhaven, Ordrupgaard Museum 

                          

       
Saltsiloen, Færøerne                     Utzon Centret, Aalborg 

 

     
Næstved Kulturhus. Grønnegades Kaserne Kulturcenter.                        Kulturhus Nordvest 

  

     
Maltfabrikken, Ebeltoft                     Østre Landsret, Nordhavn                    DTU Skylab, Bygning 374 


