
INGENIØR MED INTERESSE FOR GEOTEKNIK
- søges til udfordrende og spændende projekter indenfor geoteknik.

Vores geotekniske afdeling i Hillerød har en lang række spændende og udfordrende 
projekter, og vi søger derfor en geoteknisk ingeniør snarest.

Brænder du for det faglige, kan vi tilbyde dig et job med mange 
spændende arbejdsopgaver og konstant fokus på både din 
faglige og personlige udvikling.
Erfaring er ikke et krav, du må gerne være nyuddannet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: 
• Geoteknisk tilsyn på byggepladser.
• Geoteknisk rådgivning.
• Udarbejdelse af geotekniske rapporter.
• Beregning af byggegruber,

stabilitetsberegninger m.m. i programmet
OPTUM.

• Udvikling af vores geotekniske ydelser i
samarbejde med dine kolleger.

Vi forventer, at du: 
• Er uddannet Diplomingeniør/Civilingeniør.
• Har 0-2 års erfaring (gerne nyuddannet).
• Har interesse for geoteknik og gerne erfaring

med beregningsprogrammer.
• Lægger vægt på kvalitet.
• Har godt kendskab til MS-office pakken -

herunder Excel.
• Har minimum B-kørekort.

• Har mod på dialog med vores kunder samt
dine kolleger

• Bidrager til det kollegiale fællesskab.
• Er logisk og analytisk tænkende.
• Er ansvarsbevidst, pligtopfyldende og

fleksibel.
• Er struktureret og selvstændig.
• Er klar i din kommunikation samt behersker

dansk i skrift og tale.
• Er nysgerrig og besidder lysten til at lære nyt.

Vi tilbyder: 
Et åbent og uformelt arbejds-
miljø i en virksomhed med 
flad struktur. Vi lægger  
vægt på balancen mellem 
arbejde og privatliv - og har 
praktiseret social ansvar-
lighed længe før det blev 
moderne.  

Gode muligheder for 
faglige og personlige 
udfordringer.

Vores medarbejdere bliver 
ofte hos os i mange år, og 
spørger man dem hvorfor, 
er svaret som regel, at der 
hersker en særlig ånd og 
et godt kollegialt samvær. 

Du får en ugentlig arbejds-
tid på 36 timer - fredag til 
kl. 13 - til en attraktiv løn 
inkl. pension og sundheds-
forsikring. 

Ansøgning 
Vil du vide mere om 
jobbet, er du velkommen til 
at ringe til afdelingsleder 
Brian Hornemann på   
29274329 

Send din ansøgning ved-
lagt relevante bilag på mail 
ansogninger@dj-mg.dk 

Falkevej 12, 3400 Hillerød

DJ Miljø & Geoteknik P/S beskæftiger over 40 medarbejdere på vores kontorer i Hillerød, 
Sorø og Odense. Vi leverer miljø -og geotekniske undersøgelser og rådgivning på hele 
Sjælland og Fyn til konkurrencedygtige priser.

Læs mere om os på www.dj-mg.dk 

DJ Miljø & Geoteknik

Vi forventer, at du personligt:


