
Skel.dk søger en engageret og faglig stærk kort- og landmå-
lingstekniker, der vil stortrives med et arbejdsliv i bagha-
ver og på byggepladser.

Med fem kontorer på Sjælland, 85 medarbejdere, sager der spænder 
fra de matrikulære til hovedafsætning på byggepladser, en moderne 
instrumentpark, en stor bilflåde, en sundhedssikring og en virkelig god 
kaffemaskine, er vi et helt normalt landinspektørkontor, som du sikkert 
kender det allerede. Og så alligevel ikke…

For som medarbejder i Skel.dk Landinspektører bliver du en del af en 
social, energisk og fagligt fordrende arbejdsplads, hvor udviklingsmu-
lighederne er for alle, tonen er familiær, højt til loftet og med kort af-
stand fra mark til direktørgang.

I Skel.dk er vi ét hold. Det er en påstand, der forpligter både i det små i 
hverdagen og i det store, når der lægges fremtidig retning for vores ar-
bejdsplads. Derfor er det også vigtigt for os at få de rette nye folk med 
på holdet, og dem venter vi gerne på.

OM STILLINGEN SOM KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER 
I SLAGELSE
Som vores nye kort- og landmålingstekniker på kontoret i Slagelse vil 
du komme til at arbejde i, hvad vi kan kalde, en ’traditionel landmåler-
rolle’. Din arbejdsdag vil være varieret med projekter i forskellige stør-
relser og med arbejdsopgaver inden for f.eks.:

• Opmåling til udarbejdelse af situationsplaner
• Forberedelse og behandling af egen data på kontoret
• Etablering og vedligeholdelse af fikspunktnetværk
• Afsætning på bygge- og anlægsprojekter
• Eventuelt matrikulært markarbejde som f.eks. skefastlæggelse, ud-

stykning og arealoverførsel

GENERELT
Afhængigt af din erfaring tilrettelægger vi et grundigt onboardingpro-
gram, hvor de kompetencer, som du ikke allerede besidder, vil blive 
tillært i det nødvendige omfang. For os er det vigtigste, at du er en-
gageret og har et ønske om at udvikle dig samtidigt med, at den per-
sonlige kemi passer ind i vores eksisterende team af medarbejdere. Vi 
er ikke større end, at alle medarbejdere kender hinanden og værner 
meget om det gode arbejdsmiljø, som vi har fået Great Place to Work-
certificeret 4 gange. Samtidigt er vi store nok til at sikre dig en afveks-
lende 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.

OM SKEL.DK
Vi er et partnerdrevet landinspektørfirma med ca. 85 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 stør-
ste 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. Læs mere om Skel.dk og karriere 
hos os https://skel.dk/karriere

ANSØGNING OG ANSÆTTELSE
Alle ansøgninger behandles fortroligt. Skriftlig ansøgning bedes frem-
sendt hurtigst muligt på job@skel.dk, idet ansættelsessamtaler afhol-
des løbende

Yderligere oplysninger vedr. stillingerne i Slagelse fås ved henven-
delse til: 

Lars Becker Strand, 58 55 20 07, lbs@skel.dk. Ndr. Stationsvej 14B 
4200 Slagelse.
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