Teknisk landmåler søges
til vores afdeling i Valby

Vi søger helt konkret landmålere med interesse og evner inden
for teknisk landmåling på byggepladser. Dog har vi en bred vifte af forskellige opgaver, som skal løses og der vil derfor være
mulighed for at tilpasse stillingen til den rette ansøger. Du opfordres derfor til at søge uanset om du er nyuddannet, erfaren
eller f.eks. ønsker at indtræde i en særlig rolle som projektleder
eller specialist.

Vores tekniske team arbejder med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmåling til og udarbejdelse af situationsplaner
Afsætning til bygge- og anlægsprojekter
Maskinstyring
Deformationsmåling
Ledningsregistrering
Laserscanning
Opmåling med droner
Etablering og vedligeholdelse af fikspunktsnet
Monitering

Afhængigt af din erfaring tilrettelægger vi et grundigt oplæringsforløb hvor
de kompetencer som du ikke allerede besidder vil blive tillært i det nødvendige omfang. For os er det vigtigste at du er engageret 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:
•
•
•
•

Vi er ikke større end alle medarbejdere kender hinanden og værner meget
om det gode arbejdsmiljø og den familiære ånd, som hersker i firmaet.
Samtidigt er vi store nok til at sikre dig en afvekslende arbejdsdag med
mange typer af spændende opgaver og gode muligheder for faglig og personlig udvikling og hvis ønsket mulighed for specialisering eller ledelsesopgaver. Vi arbejder i teams og der er altid nogen at sparre med.
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter også gerne på den rette. Alle
ansøgninger behandles fortroligt.
Skriftlig ansøgning bedes fremsendt hurtigst muligt, idet ansættelsessamtaler afholdes løbende.
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 2018 kåret til en af Danmarks
bedste arbejdspladser.

Kan arbejde selvstændigt og holde hovedet koldt under pres
Har godt humør og er god til at kommunikere med vores kunder
Har erfaring med arbejde i CAD
Har nogle års erfaring (ikke et krav).
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