SINUS AS er et rådgivende ingeniørfirma innen fagfeltet akustikk, støy og vibrasjoner.
Firmaet ble etablert i 1992 og har kontorer i Stavanger og i Kristiansand.
Vi er for tiden 17 medarbeidere ved de to kontorene og ønsker å utvide staben med flere flinke medarbeidere.
Vår hovedvirksomhet er rettet mot lydteknisk prosjektering av nybygg, romakustisk prosjektering av
forsamlingslokaler, beregninger av støy fra industri, trafikk, vindmøller, skytebaner, motorsportbaner, tekniske
installasjoner, mv. Vi har også mange måleoppdrag for å kontrollere om støynivå, vibrasjoner, lydisolasjon,
trinnlydnivå, akustisk demping, etc. er i henhold til gjeldende krav og spesifikasjoner. En del av virksomheten
vår er rettet mot planlegging og prosjektering av nye offshore-installasjoner samt støykartlegging og
tiltaksvurderinger på slike i driftsfasen.
I Sinus AS legger vi stor vekt på å skape et godt og utviklende fagmiljø og trivsel på arbeidsplassen.
Vi søker:

AKUSTIKER
Sivilingeniør
Vi har for tiden mange interessante oppdrag og trenger i den forbindelse flere erfarne
akustikere ved våre to kontorer. Dersom du ønsker jobb i Stavanger eller Kristiansand og har
praksis fra akustisk rådgivningsvirksomhet eller bygningsakustisk prosjektering vil du være
ekstra interessant for oss.
I Sinus AS får du selvstendige arbeidsoppgaver i et godt samarbeidende arbeidsmiljø. Du tar
ansvar for egne oppdrag og kontakt mot bl.a. oppdragsgiver og andre prosjekterende samtidig
som vi tilbyr god faglig støtte. Vi legger vekt på dine evner til å omgås andre og til å utrykke
deg klart både muntlig og skriftlig. For å løse oppgavene bør du like analytisk arbeid, være
ryddig og strukturert og ha gode samarbeidsevner. Det er en forutsetning at du behersker
norsk både skriftlig og muntlig.
Vi kan tilby meget varierte og interessante arbeidsoppgaver, faglige utviklingsmuligheter
og gode ansettelsesbetingelser. Synes du dette høres interessant ut, send søknad med CV og
kopi av attester/vitnemål til:
sinus@sinusas.no eller kristiansand@sinusas.no
Du kan få vite mer om stillingen ved å kontakte:
Avdelingsleder i Stavanger:
Avdelingsleder i Kristiansand:
eller Daglig leder:

Sverre Aas, tlf. 51 50 12 50
Helge Forsdal, tlf. 38 12 07 70
Tønnes A. Ognedal 51 50 12 51

