
Vi søger to erfarne landinspektører, som kan arbejde med ma-
trikulære opgaver og ejendomsretlig rådgivning. Afhængigt af 
kompetencer, talent og interesser vil der være mulighed for 
specialisering inden for nogle af landinspektørfagets juridiske 
specialdiscipliner eller deltagelse i firmaets ledelsesmæssige 
opgaver.

Som udgangspunkt søges en landinspektør til både vores kontor i Slagelse 
og København, men vi er fleksible og tilknytning til et af vores andre kon-
torer er også en mulighed.

Vi ser gerne, at du har nogle års relevant erfaring, men afhængigt heraf til-
rettelægger vi et oplæringsforløb tilpasset dig. Vi har interne uddannelses-
forløb og arbejder med talentudvikling. For os er det vigtigst, at du er en-
gageret og har et ønske om at udvikle dig, samtidigt med at den personlige 
kemi passer ind i vores eksisterende team af værdifulde medarbejdere. 

Vi ser gerne at:
• Du værdsætter et godt arbejdsmiljø og vil deltage i vores mange so-

ciale aktiviteter.
• Du er engageret i dit arbejde og brænder for at være praktiserende 

landinspektør.
• Du kan arbejde selvstændigt, men holder også af samarbejde og fun-

gerer i teams.
• Du er en ambitiøs person som vil arbejde med at opbygge dine kom-

petencer.

Vi er ikke større, end at alle medarbejdere kender hinanden og værner 
meget om det gode arbejdsmiljø og det sammenhold som hersker i firma-
et. Vi har hurtige beslutningsgange, og medarbejderne har stor indflydelse 
på den rivende udvikling, som sker i firmaet. Vi arbejder i teams, og du vil 
aldrig stå alene med udfordringer uden en at sparre med. 

Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter også gerne på den rette. Alle 
ansøgninger behandles fortroligt. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontorleder:

Ejnar Flensborg          6178 1900          ef@skel.dk

Om Skel.dk
Vi er et partnerdrevet landinspektørfirma med ca. 60 ansatte fordelt på 5 
kontorer i henholdsvis Holbæk, Kalundborg, København, Slagelse og Sorø. 
Skel.dk leverer landinspektørydelser til alt fra mindre private kunder, det 
offentlige til store entreprenører med nogle af de største byggeprojekter 
i København. Som firma værner vi om vores tre kerneværdier; faglighed, 
fleksibilitet og engagement, hvilket også er en stærk del af vores kultur, på 
samtlige kontorer.  

Vi blev i år 2017 kåret til en af Danmarks bedste arbejdspladser. 
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