
Vi udvider holdet med en ny landmåler til primært
store og små byggesager hovedsageligt i området
omkring Nordsjælland. 

Med seks kontorer på Sjælland, 100 kollegaer, sager der spænder fra
det matrikulære til afsætning på byggepladser, en moderne instrument-
park, en stor bilflåde, en sundhedssikring, kage i alt for mange anlednin-
ger og en virkelig god kaffemaskine, er vi et helt normalt landinspektør-
kontor, som du sikkert kender det allerede. Og så alligevel ikke.

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 strategisk retning for vores ar-
bejdsplads. Derfor er det også meget vigtigt for os at få de rette nye
folk med på holdet.

OM STILLINGEN SOM TEKNISK LANDMÅLER
Som vores nye kollega er det afgørende, at du 

• møder dagen med en grundlæggende positiv indstilling til dine op-
gaver, dine kollegaer og ikke mindst til det uforudsigelige danske vejr 

• er klar på at lære fra dig og lære nyt 

• trives i en arbejdsdag, hvor opgaverne er mange og forskellige

• kan leve op til det service- og kvalitetsniveau, som vores kunder og 
samarbejdspartnere kender Skel.dk for

• vil engagere dig i fællesskabet på vores arbejdsplads - en god ar-
bejdsplads skaber vi nemlig sammen!

Du vil blive ansat til at køre selvstændigt mellem opgaver og vil
selvfølgelig blive udstyret med en firmabil med udstyr til dette.

I Skel.dk vil du komme til at arbejde i en rolle som teknisk
landmåler på byggesager i både lille og stor skala, og derfor skal du
have faglighed og erfaring indenfor dette område. Du vil se mange og
forskellige projekter og din hverdag vil være præget af alsidighed og
nye spændende faglige udviklingsmuligheder. Vi sørger selvfølgelig for
at udvikle og støtte dig i dit arbejde, og du vil altid have en kollega,
der står klar til at hjælpe dig videre.

På en arbejdsdag vil du typisk møde opgaver indenfor:

• Opmåling til udarbejdelse af situationsplaner

• Etablering og vedligeholdelse af fikspunktnet

• Afsætning og opmåling på bygge- og anlægsprojekter spændene 
fra sommerhusbyggeri til større byggepladser

• Skelafsætninger

• Mulighed for forberedelse og behandling af egen data på kontoret

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 engage-
ret og har et ønske om at udvikle dig samtidigt med, at den personlige
kemi passer ind i vores eksisterende team. Selvom vi er vokset, er vi
stadig ikke større end, at alle kollegaer 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 mulighed for speciali-
sering, hvis ønsket. Vi arbejder i teams og der er altid nogen at sparre 
med.

OM SKEL.DK
Skel.dk leverer landinspektørydelser til alt fra mindre private kunder,
det offentlige, til store entreprenører på nogle af landets største byg-
geprojekter.

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 frem-
sendt hurtigst muligt og senest 23.09.22 på job@skel.dk.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Yderligere oplysninger fås
ved henvendelse til:

Lars Becker Strand, 58 55 20 07, lbs@skel.dk.
Jonas Christensen, 59 45 80 88, jc@skel.dk.
Kristian Glob, 92 15 80 82, kgj@skel.dk.

Skel.dk  Landinspektører

Er du landmåler og bor du i Nordsjælland?
Så er det dig, vi mangler! 
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