Erfaren indeklimarådgiver

Golder søger en erfaren indeklimarådgiver til at indgå i vores bygningsmiljøteam, der arbejder med
rådgivning om PCB, skimmelsvamp, radon og andre miljøproblematiske stoffer i byggeriet. Teamet er
bredt fagligt funderet og har mange års erfaring med rådgivning inden for området.
Golder Associates er en verdensomspændende rådgivende virksomhed med mere end 7000 ansatte, der
arbejder med miljø, råstofressourcer og geoteknik. Golder Associates kontor i Lyngby er et kontor, der
primært arbejder med miljøopgaver i industrien og bygge- og anlægsbranchen. Vi har et meget tæt
samarbejde med vores kontorer i Skandinavien, som du forventes at komme til at arbejde sammen med.
Du vil ligeledes også komme til at arbejde sammen med vores kolleger på de andre Golder kontorer.

Jobbeskrivelse:
Dit arbejde vil primært omfatte:
•
•
•
•

Iværksættelse af indeklimamålinger
Indeklimavurdering og risikovurdering
Udarbejdelse af forslag til afhjælpningstiltag
Bygherrerådgivning ved gennemførelsen af afhjælpningstiltag

Arbejdsstedet vil være Golders kontor på Maglebjergvej i Lyngby, men en del kørsel må forventes.
Kørekort til almindelig bil er derfor en forudsætning.

Din profil:
Vi forventer, at du har en relevant indeklimateknisk baggrund og en interesse for at identificere
indeklimamæssige problemstillinger og har mod på at finde den gode løsning for at skabe et bedre
indeklima. I dit arbejde vil du møde mange nye mennesker, og du forventes at varetage kontakten til vores
kunder. Vi forventer derfor, at du har gode kommunikationsevner, gåpåmod og praktisk sans.
Vi regner også med at du har et godt humør, er udadvendt og sætter en stor ære i at levere en ordentlig
ydelse.

Ansøgning:
Stillingen er til ansættelse snarest, og vi holder derfor løbende samtaler og ser frem til din ansøgning
hurtigst muligt. Ansøgningen bedes fremsendt til:
Golder Associates A/S
Maglebjergvej 6, 1.
2800 Kgs. Lyngby
Att.: Hans Christian Krarup
eller
hans_christian_krarup@golder.com

Yderligere oplysninger kan indhentes på telefon: +45 70 27 47 57.
Se i øvrigt www.golder.com

ENGINEERING EARTH’S DEVELOPMENT, PRESERVING EARTH’S INTEGRITY.
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