
  
 

 
Vil du være en del af et stærkt rådgiverteam? 
DJ Miljø & Geoteknik P/S - akustik- og vibrationsteam - søger ingeniør  
 
Vi har travlt med mange spændende projekter inden for støj og vibration. Vi søger derfor en ingeniør med 
interesse for akustik, støj og vibration til at indgå i vores team. 
 
Om DJ Miljø og Geoteknik P/S 
DJ-MG består af 37 ansatte med hovedkontoret i Hillerød, og kontorer i Sorø og Odense. Hos DJ-MG arbejdes 
der med alle former for rådgivning, prøvetagning og sagsbehandling inden for miljø- og geoteknik. Vi arbejder 
på tværs af faglighed og vægter det kollegiale sammenhold og den uformelle tone højt. DJ-MG er en virksomhed 
i udvikling, hvor der er højt til loftet.  DJ-MG er en del af Dines Jørgensen koncernen, der siden 1949 har leveret 
specialiseret og professionel rådgivning inden for bygge- og anlægsbranchen. 
 
Jobbeskrivelse  
Du bliver en del af team Miljøteknik, som blandt andet varetager beregnings- og måleopgaver inden for støj og 
vibration. Teamet består af erfarne ingeniører og teknikere, der er vant til at samarbejde om at få opgaverne 
løst på tværs af faglige skel. Du forventes at kunne arbejde selvstændigt og varetage forholdet til vores kunder 
både telefonisk, skriftligt og ved personlige møder. Det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere ”på 
flere kanaler” og har personlig gennemslagskraft. Det vil være en nyttig kompetence hvis du har erfaring med 
akustiske målinger og beregninger, f.eks. med beregningsprogrammet SoundPLAN. DJ-MG er på Miljøstyrelsens 
liste over firmaer certificeret til at udføre beregninger og målinger af støj fra virksomheder og trafik.  
 
Vi forventer at du: 

- har en relevant uddannelse gerne som ingeniør 
- har viden om – og interesse for –  akustik, støj og vibration 
- har personlig gennemslagskraft og er udadvendt 
- er sikker i skriftlig kommunikation på dansk og engelsk  
- er fleksibel og kan arbejde selvstændigt 
- er struktureret og kan overskue flere opgaver på en gang 
- har kørekort 

 
Vi tilbyder: 

- et uformelt arbejdsmiljø i en dynamisk virksomhed i udvikling  
- mulighed for at udvikle din faglighed inden for støj, akustik og vibration 
- indflydelse på arbejdsopgaverne 
- mulighed for kantineordning 
- løn efter kvalifikationer 

 
Arbejdstiden er 36 timer pr. uge, der kan forekomme overarbejde, som afvikles ved afspadsering. Du vil blive 
tilknyttet kontoret i Hillerød. 
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. september eller snarest derefter.   
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorspecialist Annelin Enggaard på tlf. 29 
85 70 28 eller teamleder Michael Wurm Pedersen på tlf. 24 94 94 93. 
 
Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag bedes fremsendt til: 
DJ Miljø & Geoteknik P/S 
på e-mail: ansogning@dj-mg.dk  


