
I Sverige etablerades ENERCON i slutet på 1990-talet i Malmö, vilket fortfarande är huvudort för den Skandinaviska verksamheten. I Sverige sysselsätter ENERCON 

GmbH Sweden, ENERCON Energy Converter AB, och ENERCON Windpower Production tillsammans ca 400 personer fördelat inom försäljning, produktion (EWP), 

projektledning och service. 

Ljudmätningsingenjör

Vi på ENERCON GmbH Sweden ska nu utöka vårt Ljudmätningsteam med ytterligare en anställning. Totalt sett är det nio personer som ingår i detta globala team, varav 

sju sitter på vårt Huvudkontor i Tyskland, en i Frankrike och en i Sverige. Teamet är en del av vår Site Assessment-avdelning som består av över 100 ingenjörer som 

alla är specialiserade på olika beräknings- och mätningsuppgifter.  Avdelningen gör beräkningar till försäljnings- och planeringsstadiet men även när vindkraftverken 

är färdigbyggda. 

I tjänsten som ljudmätningsingenjör kommer du att arbeta med en mängd olika ljudrelaterade frågor kopplade till ENERCON´s installerade vindkraftverk. Du kommer 

ansvara för ljudmätningar på befintliga verk, analysera och utvärdera eventuella brister. Därefter ansvarar du för den åtgärd som behövas för att justera olika paramet-

rar i verket som påverkar ljudet. I rollen kommer du ha kontakt med många olika avdelningar på ENERCON, kunder och externa konsulter. Ditt arbetsfält är hela världen 

men fokus blir Sverige och övriga Nordiska länder. Arbetet består av en mix av både förberedelser, analys och administrativt arbete inne på kontoret samt ljudmätningar 

ute i fält. Resor och övernattningar förekommer därför naturligt i tjänsten. 

En viktig del av tjänsten är också att hålla dig uppdaterad och påläst över den aktuella ljudrelaterade lagstiftning som finns och som ständigt förändras. Det finns ett 

behov av att förse berörda kollegor och kunder med relevant ny information samt att vara behjälplig för vår försäljningsavdelning.

Erfarenhet och personliga kvalifikationer

För tjänsten söker vi dig som är Universitetutbildad Civilingenjör.

För att lyckas i rollen ser vi även att du har följande:

•	 Kunskap om ljudmätningar, särskilt i enlighet med IEC 61400-11. Användning av dataloggar, programvara Famos och MATLAB är meriterande. 

•	 Kunskaper om lagar och riktlinjer inom ljud.  

•	 Intresse och möjlighet att arbeta internationellt med förekommande resor och utbildningar på annan ort än hemmadressen.  

•	 Svenska och engelska i både tal och skrift. Koncernspråket är engelska.  

•	 Mycket goda IT-kunskaper, mjukvara.

ENERCON. Where everything
revolves around your future.
Jorden har obegränsade resurser av sol, vind och vatten. Det är en av vår tids mest 
ansvarsfulla uppgifter att ta till vara dessa resurser i stor skala och vi har antagit denna 
utmaning. ENERCON tillverkar vindkraftverk med state-of-the-art design och är ett av 
de ledande vindkraftsföretagen i världen. Motiverad personal och kunder har bidragit 
till ENERCONs globala framgång med produktionsanläggningar på tre kontinenter och 
marknadsrepresentation i 36 länder. 
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Tjänsten kräver förmåga till såväl samarbete som självständigt arbete med mycket eget driv. Flexibilitet, kommunikation och problemlösningsförmåga är egenskaper 

som krävs för att lyckas i tjänsten. Teamchef och Avdelningschef sitter i Tyskland men i Sverige finns totalt fyra andra som arbetar på Site Assessment varav en på 

vår Ljudavdelning. Avdelningens arbete består till stor del av teamarbete och vi kommer lägga stor vikt vid att få in rätt person såväl kopplat till personlighet som 

erfarenheter. 

Övrigt

Låter detta intressant? Vi vill gärna veta mer om dig och ser fram emot att läsa din ansökan som skickas till: application-sweden@enercon.de. Var god skriv Ljudmät-

ningsingenjör i ämnesraden i mailet. Eventuella frågor besvaras av Annika Melvanius, HR-avdelningen +46 (0) 701-01 51 88 eller Ljudmätningsingenjör Janko Thiel 

+ 46 (0) 403 814 47.  Sista ansökningsdagen är den 25 september, urval sker dock fortlöpande. Tjänsten är placerad med utgångsort på Arlövsvägen 9 i Malmö.

Välkommen med din ansökan!


