FORURENSET GRUNN
ledig stilling som
SENIOR PROSJEKTLEDER
(M.Sc./sivilingeniør)

Vil du være med på å videreutvikle vår seksjon for forurenset grunn ved kontoret i Drammen?
På grunn av en stadig økende oppdragsgmengde har vi behov for å ansette en senior prosjektleder med
erfaring som miljøteknisk konsulent innen forurenset grunn. Seksjonen består i dag av ti medarbeidere og vi
arbeider med ulike problemstillinger innenfor forurenset grunn, grunnvann og sedimenter.
Totalt er vi i dag 28 ansatte i Golder i Norge, og vi holder til i moderne lokaler i Ilebergveien 3, nær Brakerøya
stasjon (NSB) og annen offentlig kommunikasjon (buss).
I tillegg til oppdrag med kartlegging og opprydding av forurenset grunn, grunnvann og sedimenter, har vi en
etablert posisjon og stor aktivitet innenfor miljøkartlegging av bygg, miljøsertifisering av virksomheter, samt
Environmental Due Diligence (EDD) og geo-oppdrag (ingeniørgeologi og geoteknikk). Vi er ledende i Norge
på miljøklassifisering av bygg og områdeutvikling etter BREEAM, og vi har rammeavtaler innenfor både miljø
og geofag med flere store offentlige oppdragsgivere som Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, NVE og
Oslo kommune. Vi er ISO-sertifisert (9001 og 14001). Golder i Norge har kvalifisert seg som Gasellebedrift i
2010, 2013 og 2014 i Buskerud.
Golder Associates AS er et datterselskap i Golder Associates Corporation som er en internasjonal gruppe av
konsulentfirmaer innen geo- og miljøvitenskapene, med mer enn 6500 ansatte fordelt på ulike kontorer i 37
land. Firmaets kompetanse domineres av sivilingeniører, kjemikere, geologer og biologer. Golder Associates
har gjennomført oppdrag i mer enn 140 land i alle verdensdeler, og vi i Norge arbeider både nasjonalt og
internasjonalt. Golder Associates Corporation er 100 % eid av de ansatte i Golder gjennom et eget
holdingselskap.

Arbeidsoppgaver:
 Prosjektledelse, og rådgivning i prosjekter knyttet til forurenset grunn, grunnvann, og sedimenter
 Faglig ledelse internt
 Markedsaktiviteter og oppfølging av kunder
Kvalifikasjoner:
 Utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 Minimum 10 års relevant erfaring, helst fra konsulentvirksomhet
 Det kreves omfattende erfaring fra planlegging og gjennomføring av miljøtekniske
grunnundersøkelser, risikovurderinger, sanering og rådgivning knyttet til forurensningsmessige
problemstillinger
 Kjennskap til relevante lover, forskrifter og veiledninger
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 God markedskunnskap og erfaring fra markedsføring er en fordel
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Egenskaper:
 Initiativrik, utadvendt og en positiv bidragsyter.
 Evne til å knytte kunderelasjoner, og å kunne markedsføre Golder Associates AS
 Praktisk og løsningsorientert
 Evne til å arbeide både selvstendig og i team (både nasjonalt og internasjonalt)
 Ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

Golder Associates AS tilbyr:
 Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø med lokal forankring
 Et godt faglig og sosialt miljø der medarbeiderne trives
 Kompetanse- og personalutvikling og vektlegging av våre ansattes helse og sikkerhet
 Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser, herunder 5 uker ferie og fri jul- og
påskeuke
 Fleksibel arbeidstid
 Gode utviklingsmuligheter
 Tilbud om kjøp av aksjer i Golder Associates Corporations holdingselskap Enterra Holding
Søknad med CV sendes til post@golder.no eller Golder Associates AS, Ilebergveien 3,
3011 Drammen, innen 30. november 2016. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.
For ev. ytterligere informasjon kontakt:
Seksjonsleder Tonje Iren Krokaas, Epost: tonje.krokaas@golder.no , telefon 980 98 993.
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