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Ekskursion til Skagen førte til job 
som vand- og miljøingeniør 
 
En personlig og faglig relation tidligt i studieforløbet er grunden til, at 27-årige Merete 
arbejder med grundvand 
 
Et tilfældigt møde på femte semester i en bus afgjorde, at ingeniørstuderende Merete 
Dons Hørlück et par år og en civilingeniørgrad i vand og miljø senere endte med at få sit 
første fuldtidsjob hos NIRAS.  
 
Der var dømt faglig ekskursion til et vandværk i Skagen, og ved et  tilfælde sad 
teamchef Jacob Birk Jensen fra NIRAS’ Vandressourceafdeling i Aalborg ved siden af 
hende i bussen. 
 
Den personlige relation til en fremtidig chef var skabt - også selvom Merete Dons 
Hørlück først for alvor blev opmærksom på det senere i studietiden. I mellemtiden 
havde Jacob Birk Jensen været underviser  på hendes årgang, og hun var selv begyndt 
at skrive afgangsprojekt sammen med NIRAS.  
 
Virkede som det helt rigtige 
 

På det tidspunkt havde hun lært såvel chef som virksomhed så godt at kende, at det 
virkede som det helt rigtige at fortsætte hos Niras, da studietiden var ovre.  
 
”Jeg havde fået en personlig relation. Det gjorde nok, at det var den virksomhed, jeg 
foretrak i sidste ende,” lyder det i dag fra Merete Dons Hørlück, som begyndte hos Niras 
i august 2012 kort tid efter sin dimission og i dag arbejder med grundvand herunder 
særligt udredning af BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) i kommuner som 
Aalborg, Favrskov, Hostebro og Frederikshavn. 
 
Hun tilføjer, at man som studerende har en tendens til at søge ’den trygge vej’, når man 
skal tage springet fra studerende til ingeniør på fuld tid. 
 
”I overgangsfasen mellem universitetet og arbejdsliv er det vigtigt med en god  
fornemmelse undervejs,” som Merete Dons Hørlück udtrykker det. 

http://www.niras.dk/


 

 

 
Faglig nysgerrighed 
 

Den faglige nysgerrighed var i sidste ende den parameter, der betød mest, betoner hun, 
når snakken falder på, hvorfor hun valgte lige netop NIRAS. 
 
Men den personlige kemi med chefen var naturligvis en bonus, som også blev 
udslagsgivende for hendes valg.  
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