Kort- og landmålingsteknikere søges til
vores afdelinger i Holbæk & Slagelse
Vil du være en del af vores Skel.dk hold, på banen spille en traditionel ”landmåler-rolle”
og i hverdagen opleve mange afkroge af Sjælland?

Certificeret
Danmark

ALL-ROUND LANDMÅLINGSTEKNIKERE
Vi søger 1 medarbejder til vores afdeling i Holbæk og 1 medarbejder til
vores afdeling i Slagelse.
Søger du denne stilling, vil du have en faglig baggrund som uddannet
kort- og landmålingstekniker, du ser dig selv som en ægte holdspiller og
du glæder dig over en hverdag, hvor du typisk vil skulle arbejde med:
•

Opmåling til og udarbejdelse af situationsplaner

•

Afsætning til bygge- og anlægsprojekter

•

Ledningsregistrering

•

Etablering og vedligeholdelse af fikspunktsnet

•

Skelafsætninger og matrikulær måling

Vi ser gerne, at du
•

Har lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor vi spiller rigtig
godt sammen både på og uden for banen

•

Kan arbejde selvstændigt og holde hovedet koldt under pres f.eks.
på byggepladser

•

Har godt humør og er god til at kommunikere med vores kunder

•

Har erfaring med teknisk landmåling og gerne CAD

•

Har nogle års erfaring (ikke et krav)

GENERELT
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 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 på job@skel.dk, idet ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen i Holbæk fås ved henvendelse til: Jonas
Christensen, tlf. 61 63 80 06, jc@skel.dk.
L. C. Worsøesvej 5 4300 Holbæk.
Yderligere oplysninger vedr. stillingen i Slagelse fås ved henvendelse til: Lars
Becker Strand, tlf. 58 55 20 07, lbs@skel.dk.
Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse.

OM SKEL.DK
Vi er et partnerdrevet landinspektørfirma med ca. 80 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 på nogle af landets største byggeprojekter. 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 har en
ambition om at være branchens bedste arbejdsplads og er gennem tre år
blevet Great Place to Work certificeret og kåret til en af Danmarks bedste
arbejdspladser.
Læs mere om Skel.dk og karriere hos os https://skel.dk/karriere

