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Terraplan trenger flere miljøgeologer 

Terraplan AS er et spesialistmiljø med erfarne rådgivere innen geoteknikk (RIG) og miljøgeologi 
(RIGm). Vi er et selskap i god vekst og har siden oppstarten opplevd stadig økende oppdragsmengde. 
Vi må utvide kapasiteten ved ansettelse av flere geoteknikere og miljøgeologer. 
 
Vi ønsker å utvide vårt team innen miljøgeologi og søker etter både erfarne og nyutdannede 
konsulenter. 
 
Rådgivningen vår innen miljøgeologi bygger på lang og allsidig erfaring med miljøtekniske 
grunnundersøkelser, og består av kartlegging av forurensningstilstand ved utbygging, risikovurdering 
mot helse og miljø og utarbeidelse av tiltaksplaner med gode løsninger. Terraplan har fast samarbeid 
med miljøkvalifisert underleverandør for prøvetaking med borerigg, gjerne i kombinasjon med 
geoteknikk, men vi trives også selv i felt, på ordinære og akutte prøvetakinger og ved befaringer. Vi 
utfører sedimentundersøkelser for kartlegging av forurensning og utfyllinger i sjø. Overvåkning av 
grunnvannskvalitet og utslipp til vassdrag ligger i porteføljen vår. Søknadsarbeid og oppfølging 
overfor kommunal og statlig miljøforvaltning er også en del av jobben. Vi trekkes dessuten inn ved 
tredjepartsvurderinger og påtar oss sakkyndigvurderinger i ansvars-, skade- og tvistesaker. 
 
Terraplan tar oppdrag over hele landet, men har flest i Viken, Vestfold og Telemark. Vi har kontor 
sentralt i Drammen, i trivelige og moderne kontorer rett ved Bragernes torg. Men vi kan også tilby 
fleksible ordninger med hensyn til arbeidssted. 
 
Vi ser gjerne at du: 

• har høyere utdanning fra universitet/høyskole, gjerne fra NMBU, NTNU eller tilsvarende 
• har miljøgeologisk erfaring fra rådgivningsvirksomhet, men nyutdannede må også søke 
• har praktisk sans, god oppgaveforståelse og eget initiativ i felt 
• har evne og interesse for faglig og tverrfaglig samarbeid 
• arbeider også selvstendig og ønsker å lede oppdrag 
• har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 
• kjenner lover, regler og veiledninger innenfor forurenset grunn og sedimenter 
• har et fagnettverk og gode kunderelasjoner 
• er omgjengelig og trives med kundekontakt 

 
Hos Terraplan får du:  

• trivsel og anerkjennelse i et faglig og sosialt godt arbeidsmiljø 
• kompetente og engasjerte kollegaer 
• anledning til faglig oppdatering og utvikling 
• gode lønnsforhold og bonusprogram 
• gode forsikrings- og pensjonsvilkår 
• fleksibel arbeidstid 
• ekstra fri mellom jul og nyttår, og i påskeuka 
• korte beslutningsveier og store påvirkningsmuligheter 
• mulighet for å kunne bli medeier i selskapet 

 
For mer informasjon, ta kontakt med fagansvarlig for miljøgeologi Steinar Sæland, telefon 908 33 
840 eller e-post til steinar@terraplan.no, og send en søknad med CV og referanser. Vi behandler 
søknadene etter hvert som de kommer inn. Les også om Terraplan på LinkedIn og terraplan.no. Vi 
håper å høre fra deg. 


