
Du har planlagt et-to sabbatår efter gymnasiet, HTX eller 
lignende uddannelse. Dine forældre rykker for en plan. Hvad 
skal du bruge året på? I Skel.dk Landinspektører har vi et bud 
på en plan, der holder.

Målemedhjælper, hvad laver man?
Som målemedhjælper i Skel.dk vil du møde det danske 
vejr (på godt og ja, mindre godt), når du på ejendomme og 
byggepladser over hele Vestsjælland måler geografisk data. 
Vi tilrettelægger et grundigt oplæringsforløb, hvor du vil 
blive tilknyttet en mentor. Din læringskurve vil være stejl og 
før du ved af det, svinger du om dig med fagtermer i vores 
fredagsbar.
 
Karriere
Et job som målemedhjælper i Skel.dk er ikke udelukkende 
money-in-the-bank. Som målemedhjælper åbner du nem-
lig døre til en række spændende fremtidsmuligheder.                    
Du kan f.eks. læse videre på Erhvervsakademiet KEA og på 2 
år blive Kort- og Landmålingstekniker. Drømmer du mere om 
universitetet, kan du læse fem år for at blive landinspektør.

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 landinspek-

Målemedhjælper til vores 
afdeling i Valby

Vi søger ny målemedhjælper til vores kontor i Valby med opstart, når huen er på hove-
det og festerne fejret. Vi er jobbet for dig, der blev begejstret, når der stod matematik 
på skemaet. Dig der kan lide den friske luft, har en god fysik, hænderne skruet godt på 
og med et højt humør.

Måske er du helt afklaret omkring dit fremtidige studie. Måske har du, helt forståeligt, no clue. I begge 
tilfælde er vi ikke blege for at indrømme, at vi vil gøre et ihærdigt forsøg på at påvirke dig til at blive i 
branchen. Med en ledighed på omkring 1% er der nemlig brug for dig!

tørydelser til alt fra mindre private kunder, det offentlige, til 
store entreprenører på nogle af landets største byggepro-
jekter. Som firma værner vi om vores tre kerneværdier; fag-
lighed, 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.
 
Ansøgning
Ansøgningsfrist d. 20. juni 2021. Kørekort påkrævet. 
Ansøgninger fremsendes til job@skel.dk. Spørgsmål til 
stillingen rettes til Kristian Glob tlf. 92 15 80 82, kgj@skel.dk. 
Trekronergade 149B, st., 2500 Valby.
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