ACAD SÖKER SOMMARPRAKTIKANT I STOCKHOLM
Är du intresserad av akustik och vill ha ett
utvecklande sommarjobb? Har du påbörjat en
utbildning inom ljud och vill få praktisk erfarenhet?
Vill du få en inblick i hur ett framgångsrikt
teknikföretag fungerar?
Då ska du söka tjänsten som sommarpraktikant på
ACAD! Du kommer att arbeta som junior akustiker och
ledas av handläggande akustiker i projekten. Du
kommer jobba sida vid sida med dina kollegor och
utföra samma typer av uppgifter under vägledning. Du
får lära dig olika typer av ljudmätningar och beräkna
installationsbuller. I din roll kommer du kunna räkna
trafikbuller och se till att riktlinjer följs för framtida
bostäder.
Tjänsten passar dig som vill arbeta på ett mindre bolag
där ansvaret är brett och arbetsuppgifterna varierande.
Du får möjlighet till nya erfarenheter inom akustiken och
samtidigt få en inblick i hur konsultarbete kan fungera.
På ACAD blir du en del av gänget och får självklart
hänga med på alla de sociala aktiviteterna vi gör
tillsammans. Varje vecka ordnar vår idrottsklubb squash
och innebandymatcher. Vi kör många spontana AW
tillsammans och ordnar gemensamma middagar och
fester.
Arbetsuppgifter
-

Hjälpa kollegorna med deras projekt
Planera, genomföra och redovisa akustiska
mätningar
Beräkna installationsbuller
Utföra utredningar inom samhällsbuller
Bistå med interna roller och
erfarenhetsåterföring till vår interna Wikipedia

Kvalifikationer:
Du har påbörjat en utbildning, antingen en kandidat eller
master, inom akustik. Du är utvecklingsinriktad,
intresserad av tekniska frågeställningar och har vilja och
förmåga att ta egna initiativ samt är van att arbeta
självständigt.
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.
Det är meriterande om 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 och försäkringar.
Vi har ett stor och ljust kontor beläget centralt i
Stockholm och ett nyöppnat kontor i Göteborg.
Ansökan
Tjänsten gäller mellan 3/6 – 23/8 med uppehåll under
byggsemestern. Individuell anpassning är möjlig.
Ansökan inklusive CV och betyg sänds senast 1/3 till:
info@acad.se

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

