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Dine opgaver 
 

Hos IN-SITU Consult søger vi nu en Akustiker til at hjælpe os med vores stadigt voksende arbejdsbyrde. Vi er 
en mindre virksomhed, som specialiserer sig inden akustik og geoteknik herunder specielt indenfor 
monitering, måling og analyse. 
 
Dine opgaver kan blandt andet omfatte: 

 Støjberegninger (SoundPlan) 
 Målinger 
 Kontakt til kunder 
 Udarbejdelse af dokumentation 
 Økonomistyring 
 Koordinering af egne projekter 
 Tilbudsberegning 
 Opdatering af fagkataloger og standarder indenfor 

akustik 
 

Hos IN-SITU Consult, bliver du en del af et mindre men stærkt sammentømret team, hvor åbenhed, tillid og 
nytænkning er nøgleord. Vi specialiserer os i monitering og målinger, og rådgivning indenfor samme. Du får 
her gode muligheder for at påvirke din egen arbejdsdag. Du vil i arbejdet få ansvar for projekt- og 
kundehåndtering fra start til slut. Projekterne kan variere fra de simple projekter til mere komplekse 
projekter. Det stiller naturligvis krav til dine kompetencer, og din måde at løse opgaver på. 

Du er med i hele processen fra 
tilbudsudformning til endelig levering, og det 
indebærer, at du løbende: 

 Holder kontakt til og samarbejder med 
bygherrer, rådgivere, leverandører og 
evt. underentreprenører. 

 Sørger for koordineringen af eksterne- og 
interne leverandører. 

 Følger op på parametre som kvalitet, 
økonomi og tid. 

 

Ansættelse  

Hurtigst muligt. 

Jobbet er en fastansættelse og er ikke relateret til en tidsbegrænset projektansættelse. Løn efter 
kompetencer og kvalifikationer. Ansættelsen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men kan også være 
en deltidsstilling alt efter hvad man ønsker. 

Arbejdsstedet vil være i København, nærmere betegnet Kastrup.  
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Hvad vi forventer af dig 

 
Uddannelse: 

Du er udannet ingeniør, og har enten specialiseret dig inden for akustik, eller haft en naturlig interesse for 
dette, som har gjort at du har tilegnet dig den relevante viden. Du er enten nyuddannet eller en erfaren 
akustiker. Det vigtigste er at du har lysten og viljen til at give kunden en engageret og tryg rådgivning. Du 
skal kunne tænke kreativt og ud af boksen, da løsningerne på nogle projekter ikke nødvendigvis er at gøre 
tingene som vi plejer. 

Er du certificeret hos FORCE Technology til at lave miljø måling, er dette absolut en fordel. Det er en 
forudsætning for ansættelsen at du enten har certificeringen, eller at du som minimum ønsker at erhverve 
denne indenfor kort tid. 

Er du ingeniørstuderende og ønsker praktikplads eller studiejob er du også velkommen til at sende en 
ansøgning her eller til praktik@insituconsult.dk 

Vi ser gerne at du: 

 Har erfaring med måling og beregning af 
ekstern støj og/eller bygnings- og 
rumakustik. 

 Er vandt til og trives med at begå sig på en 
byggeplads året rundt 

 Arbejder selvstændigt og systematisk og 
har kvalitet i fokus. 

 Det foretrækkes at du har egen bil. Du skal 
som minimum have et kategori B kørekort 
til personbil. 
 

Egenskaber: 

 Du er som person tillidsvækkende, kommunikerende og motiverende. 
 Du er endvidere engageret, løsnings-orienteret og forstår at samarbejde på tværs af en 

projektorganisation 
 Som person har du en struktureret og systematisk tilgang til opgaverne og kan selv planlægge din 

hverdag. 
 Du er serviceminded og formår at kommunikere med mennesker på alle slags niveauer. 
 Du er fleksibel og har let til smil 
 Du behersker Dansk og Engelsk i skrift og tale 

Faglige kvalifikationer: 

 Kendskab til Miljøstyrelsens vejledninger i støj og vibrationer, og kan anvende disse i praksis. 
 Er vandt til at arbejde med standarder 
 Er vandt til at arbejde med sagshåndtering og projektstyring 
 Kendskab til programmering vil også være en fordel, men er ikke et krav. 
 Erfaring fra en lignende stilling er en absolut fordel. 
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Vi tilbyder: 

 Mulighed for at udvikle dig, og præge 
dine egne arbejdsopgaver 

 Udfordringer i et job, hvor du selv er 
med til at sætte rammen 

 Engagerede kollegaer i en uformel 
organisation, hvor frihed og ansvar går 
hånd i hånd 
 
 

Lyder det som noget for dig? 

Send dit CV og en kort ansøgning om hvordan du vil passe ind i rollen til Nicolai Nilsson på 
nnn@insituconsult.dk eller kontakt +45 2272 0086. Se mere på vores hjemmeside www.insituconsult.dk. 

IN-SITU Consult er en nyopstartet virksomhed, med hovedsæde i København. Vi beskæftiger os med 
Målinger - Analyse - Rådgivning inden for geoteknik og akustik. Vores navn IN-SITU, betyder på stedet. Vi er 
der hvor kunderne er, hvorved en stor del af arbejdet også foregår på stedet hos kunden.  
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