Er du vores nye Scan2BIM-kollega?
Skel.dk søger en ny kollega med speciale indenfor Scan2BIM - BIM modellering. Du bliver en del af vores 3D-laserscanningsteam, hvor der løses store, spændende og komplicerede projekter i hele Danmark og hver dag tænker vi i
at udvikle vores ydelser, for at imødekomme den stigende
efterspørgsel på højteknologiske opmålingsmetoder.
Scan2BIM ekspert - BIM modellering
Som vores nye Scan2BIM ekspert i Skel.dk, vil du arbejde fra et af vores
kontorer i Valby, Slagelse eller Holbæk. Din rolle vil være at producere
3D produkter til vores kunder på baggrund af punktskyer opmålt af
vores landmålere. Vi forventer, at du bidrager til den fortsatte udvikling
og vækst i teamet og i de løsninger, som vi tilbyder vores kunder og
samarbejdspartnere.
Du vil udføre opgaver inden for:
• 2D/3D-modellering baseret på punktskyer
•

BIM-modellering fra 3D-scanning

Vi forestiller os, at du har erfaringen indenfor:
• 3D modellering
•

REVIT

•

CAD (AutoCAD/Bently Micro station)

•

og måske ligefrem kender til landinspektør/landmålerbranchen

Din uddannelsesmæssige baggrund kunne f.eks. være:
• Arkitekt
•

Ingeniør

•

Landinspektør

•

Teknisk designer

•

Bygningskonstruktør

GENERELT
Afhængigt af din erfaring tilrettelægger vi et grundigt onboardingprogram, 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 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 afvekslende
arbejdsdag med mange typer af spændende opgaver og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

OM SKEL.DK
Vi er et partnerdrevet landinspektørfirma med over 90 ansatte fordelt
på 6 kontorer i henholdsvis Valby, Holbæk, Kalundborg, Helsingør, Slagelse og Sorø. Skel.dk leverer landinspektørydelser til alt fra mindre
private kunder, det offentlige, ejendomsudviklere, til store entreprenører på nogle af landets største byggepladser. Som firma værner vi om
vores tre kerneværdier; faglighed, fleksibilitet og engagement, hvilket
også er en stærk del af vores kultur. Læs mere om Skel.dk og karriere
hos os https://skel.dk/karriere

ANSØGNING OG ANSÆTTELSE
Alle ansøgninger behandles fortroligt. Skriftlig ansøgning bedes fremsendt hurtigst muligt på job@skel.dk, idet ansættelsessamtaler afholdes løbende
Yderligere oplysninger vedr. stillingen får du ved at kontakte
Teamleder i Team 3D-laserscanning:
Soran Khani på tlf. 44 14 12 42, skh@skel.dk.
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