
 
 

 

 
Har du lyst til at arbejde i en jordnær vidensvirksomhed? Har du lyst til at holde orden på vores helt nye lager 
og værksted samt hjælpe til med opsætning og håndtering af jordprøver i vores moderne jordlaboratorie? Vil 
du have glade og imødekommende kolleger i frie og uformelle omgivelser?  
Så er det måske dig, vi søger til vores nye domicil i Smørum. 

 
Kom inden for i Franck Miljø- & Geoteknik 
Siden 1979 har Franck Miljø- og Geoteknik udført jordbunds- og miljøundersøgelser i hele landet.  
Opgaverne spænder vidt fra små parcelhuse, haller, kontorer til højhuse, højlager, motorveje og 
udstykninger.  
Vi kombinerer vores omfattende erfaring og viden om geoteknik og miljø med en overordnet tilgang til 
kunderne som samarbejdspartnere, som vi møder i øjenhøjde med respekt og lydhørhed.  
Vi er en økonomisk sund og veletableret virksomhed, hvor man konstant søger udvikling, hvilket giver dig 
mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.  
 
Du skal: 

• Holde orden på vores lager og værksted 
• Sørge for løbende optælling af varelager 
• Vedligeholde vores borerigge og maskiner 
• Assistere vores geologer i vores jordlaboratorie med opsætning og udsmidning af 

jordprøver 
• Andet forfaldende praktisk arbejde. 

 
Vi forventer, at: 

• Du har Truckfører kort. 
• Du taler og skriver flydende dansk. 
• Du er i rimelig fysisk form, da arbejdet kan være fysik krævende. 
• Du er praktisk anlagt, og du skal kunne trives blandt håndværkere såvel som 

akademikere. 
• Du er struktureret, kan arbejde selvstændigt, har et højt kvalitetsniveau og ordenssans 

samt flair for samarbejde. 
 
Det er en fordel, hvis: 

• Du har kørekort til bil og lastbil 
• Du kan udføre små reparationer på entreprenør maskiner/Rigge 

 
Du tilbydes: 

• Et spændende job i en travl og dynamisk virksomhed. En konkurrencedygtig og god, fast 
løn, pensionsordning, samt diverse personalegoder. 

• Et travlt men uformelt miljø blandt engagerede kolleger, hvor der er korte beslutningsveje. 
• En fuldtidsstilling med gode ordnede forhold i en virksomhed i vækst. 

 
Er du interesseret?: 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftchef Henrik W. Frank på tlf. 2276 6001 
eller mail hwf@geoteknik.dk.  
Send din ansøgning og dit CV på job@geoteknik.dk  mærket ”Lagerstyrer-Tekniker”, hurtigst muligt.  
Vi afholder løbende samtaler.  
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
 
 

 

 

Lagerstyrer/Tekniker t i l  
v idensvirksomhed i Smørum  

Franck Miljø- & Geoteknik A/S har stærke kompetencer inden for miljø- og geoteknik og udfører jordbundsundersøgelser og 
miljøundersøgelser over hele Danmark. Afdelingerne i Smørum og Horsens beskæftiger ca. 60 medarbejdere, som siden selskabets 
etablering i 1979 har gennemført mere end 100.000 boringer. Virksomheden råder over egne laboratorier og ejer i dag en af Danmarks 
største flåder af landbaserede borerigge. Et af Franck Miljø- & Geotekniks særlige kendetegn er det tætte samarbejde mellem 
boreformænd, geologer, ingeniører og teknikere, der sikrer kunden det bedst mulige produkt. Se mere på www.geoteknik.dk 
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