ACAD SÖKER SENIOR BYGGNADSAKUSTIKER
Är du en positiv, målinriktad och lyhörd person som
trivs i en ledande och supporterande roll? Har du
arbetat en tid som konsult och vill utvecklas vidare?
Gillar du att vägleda andra och vill vara en viktig del
av ett framgångsrikt teknikföretag?
Då ska du söka tjänsten som senior byggnadsakustiker
på ACAD och bli en nyckelperson på företaget. Du
kommer att arbeta som ansvarig akustiker och vägleda
handläggande akustiker i projekten. Du kommer att
ansvara för den akustiska kvaliteten och resultatet i dina
projekt. Du har genom din analytiska förmåga möjlighet
att utveckla ACAD och vår ställning på marknaden.
Tjänsten passar dig som vill arbeta på ett mindre bolag
där ansvaret är brett och arbetsuppgifterna varierande.
Du får en stor möjlighet att specialisera dig inom ditt
favoritområde och där igenom utveckla vårt sätt att
arbeta.
Du arbetar nära dina kollegor och stödjer handläggande
konsulter i deras projekt. Samtidigt samarbetar du med
övriga seniora konsulter och får det stöd du behöver för
att utföra ditt uppdrag. Dina erfarenheter av att leda
andra kommer väl till pass i ditt arbete. Vill du i
framtiden utvecklas mer mot personalfrågor möjliggörs
det genom vår planerade expansion.
Rollen är flexibel, varierad och dynamisk. Du har mycket
stora möjligheter att påverka hur dina dagar ser ut och
med vilka projekt och uppdrag du jobbar med.
Arbetsuppgifter
-

Ansvara för den akustiska kvaliteten i dina
projekt
Vägleda kollegor i deras projekt
Erfarenhetsöverföring genom samarbete med
övriga kollegor

-

Resultat och måluppföljning
Utveckla akustiska frågeställningar

Kvalifikationer:
Du är civilingenjör eller har en master inom akustik, med
minst fem års erfarenhet som akustikkonsult Du har
tidigare arbetat inom byggnadsakustik och är väl insatt i
byggnadskonstruktioner och akustisk projektering.
Du kan på ett enkelt och sakligt sätt informera och
förmedla kunskap till personer med varierande teknisk
bakgrund. Du har god förmåga att uttrycka dig på
svenska och engelska i tal och skrift.
Du har B-körkort som är giltigt i Sverige.
Företagsbeskrivning:
ACAD är ett konsultbolag som specialiserat sig inom
ljud och vibrationer. Företaget är litet och familjärt men
ändå Sveriges största fristående akustikkonsult. Alla
konsulter har en genomgående hög utbildningsnivå
inom akustik och är antingen civilingenjörer eller
doktorer. Samhörighet är ett ledord och trivseln är
prioriterad.
Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på
marknaden. Hos ACAD får du en trygg anställning och
självklart många fina förmåner som friskvårdsbidrag,
företagshälsovård, försäkringar och tjänstepension.
Vi har ett stor och ljust kontor beläget centralt i
Stockholm.
Ansökan
Tjänsten kan tillträdas snarast.
Ansökan inklusive CV och betyg sänds till:
info@acad.se

Besök gärna vår hemsida, www.acad.se, och läs
mer om oss, våra projekt, företaget och akustik

