
  

Cautus Geo AS er et norsk selskap som har hovedfokus på utvikling, etablering og drift av automatiske målesystemer og 
overvåkningsløsninger for konstruksjoner, miljø og landområder. Vi har et bredt spekter av ulike prosjekter og tilbyr 
løsninger mot en rekke ulike markeder, som eksempelvis bygg og anlegg, geofarer, samferdsel, kraft og energi.

På grunn av vekst og økt satsing ønsker vi å styrke vår arbeidsplass med ytterligere medarbeidere.

Cautus Geo har kontorer i Lier og på Sinsen i Oslo.

Geolog/geotekniker Geohazards – Monitorering
Beskrivelse - stillingen 
Du vil være en sentral del av vårt utførende og faglige team og jobbe tett sammen med våre ansatte innen eksister-
ende og nye prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Du vil også få ansvar for enkelte sensorteknologier eller 
infrastruktur. Du får bidra i hele prosjektprosessen fra spesifisering og design av nye løsninger til implementering og 
drift. Med geoteknikk/geologibakgrunn vil du få et særlig ansvar inn mot våre tjenester innen stabilitetsanalyser 
(skred og ras).

Oppgavene vil være varierte og utfordrende med fokus på høy kvalitet på arbeidsmetoder og sluttløsninger. Du vil 
derfor ha gode faglige utviklingsmuligheter og kontinuerlig kompetanseutvikling. Stillingen vil bestå av noe reising i 
felt, primært i Norge, for kartlegging og etablering av nye overvåkningsløsninger. 

Arbeidsoppgavene vil blant annet være
     • Prosjektansvar innen ulike monitoreringsporsjekter
     • Geofaglig vurdering av ulike prosjekter
     • Hovedansvar for en eller flere av våre sensorteknologier
     • Delta i etablering og vedlikehold av monitoreringssystemer i felt
     • Være en del av gruppen som videreutvikler nye og spennende løsninger innen geomonitorering
     • Kommersielt fokus på alle oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner
     • Relevant høyere utdanning (Ing /M.Sc/Siv. Ing. Geologi, geoteknikk eller konstruksjoner)
     • God generell it-kompetanse
     • Erfaring fra bruk av ulike målesystemer (f.eks geotekniske, klima, geodetiske systemer)
     • Praktisk og løsningsorientert
     • Reiselysten og friluftsinteressert
     • Gode norsk og engelskkunnskaper
     • Evne til å arbeide selvstendig og i team

Personlige egenskaper
     • Være en solid lagspiller
     • Kreativ og søkende etter ny teknologi og løsninger
     • Gjennomføringsevne og god struktur
     • Positiv og proaktiv

Vi tilbyr 
Spennende arbeidsoppgaver med stor grad av frihet og fleksibilitet. Du får være en del av et spennende gründermiljø 
med fokus på utvikling av nye teknologier og løsninger for et internasjonalt marked. Vi har spennende og utfordrende 
prosjekter i fantastisk natur, og kan tilby konkurransedyktige betingelser.

Hvis du mener at du er den rette personen for oss, send en CV og søknad til:
       Atle Gerhardsen  (atle@cautusgeo.com )   Mobil: 99645021
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