Vi søker geoteknikere
og miljøgeologer til
vårt kontor i Oslo
GrunnTeknikk har siden oppstart i 2011 bygget opp en
kompetent og robust råd¬givningsvirksomhet innen
geoteknikk. Våren 2016 ble virksomheten utvidet med
miljøgeologi.

Spørsmål? Ta kontakt
med Geir Solheim, tlf.
90 75 91 15, eller Kajsa
Onshuus, tlf. 92 66 62 94.

Vi søker nå etter geoteknikere og miljøgeologer som
kan bidra til å videreutvikle vår virksomhet. Vi har vårt
hovedkontor på Sem utenfor Tønsberg. Arbeidssted vil
være ved vårt kontor på Lysaker i Oslo.

Send søknad på e-post til
kajsa@grunnteknikk.no.
Frist: 3. januar 2018

Du bør ha:
•
Høgskole-/universitetsutdanning
•
Eget nettverk, og interesse for å bidra til å bygge
opp virksomheten innen fagfeltet
•
God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Les mer om oss:
www.grunnteknikk.no

For stilling som geotekniker bør du i tillegg ha relevant
erfaring fra geoteknisk rådgivning og/eller prosjektering, samt kjennskap til og erfaring med bruk av
geotekniske beregningsprogrammer (Geosuite, Plaxis).
Søkere med kortere erfaring/nyutdannede kan også
komme i betraktning.
For stilling som miljøgeolog bør du ha min. 5 års
erfaring fra arbeid med forurenset grunn, herunder
miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurderinger og
tiltaksplaner. Du bør ha god kjennskap til lover, regler
og retningslinjer.
Du bør være:
•
Utadvent og omgjengelig
•
Glad i å kommunisere med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kollegaer
•
Selvstendig, men samtidig like å samarbeide
•
Pliktoppfyllende og løsningsorientert
GrunnTeknikk kan tilby:
•
Interessante faglige utfordringer, og varierte
oppgaver
•
Både små og store oppdrag
•
Fleksibel arbeidstid
•
Muligheter til egenutvikling og kurs
•
Gode lønnsbetingelser og bonusordninger
•
Fem ukers ferie, samt fri påske og romjul
•
Gode pensjons- og forsikringsordninger
•
Sosialt, hyggelig og uformelt miljø med årlige
turer og fagsamlinger

ingeniørfirma innenfor geoteknikk og miljøgeologi.
Firmaet ble etablert våren 2011, og består i dag av 13
medarbeidere i Tønsberg, Porsgrunn og Oslo.
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GrunnTeknikk AS er et uavhengig, rådgivende

Nå

Ansettelse så snart som mulig/etter nærmere avtale.

