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DYGTIG LANDMÅLER TIL HLM VEST

OM DIG

• Uddannet kort- og landmålingstekni-
ker eller dokumenteret erfaring som 
landmåler 

• Erfaring med afsætning og indmåling 
inden for byggeri og/eller anlægsar-
bejde

• Gode evner til at kommunikere med 
kolleger og kunder 

• Engageret, nysgerrig og har mod på 
nye udfordringer 

• Sætter en ære i at være omhyggelig 
og levere arbejde af høj kvalitet

• Kendskab til Civil 3D og Leica er en 
fordel, men ikke et krav

• Du taler og skriver dansk og engelsk 

• Du har kørekort

VI TILBYDER DIG

• Udfordrende og varierende opgaver

• Danmarks bedste kolleger, som står klar til at hjælpe

• Mulighed for at arbejde med den nyeste teknologi inden 

for landmåling herunder drone, scanner m.m.

• Et selvstændigt job i et dynamisk team

• En innovativ virksomhedskultur med engagerede kolleger

• Fast forankret fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø

• Gode ansættelsesvilkår inkl. sundhedsforsikring

Vedrørende ansættelse: 

• Ansøgningsfrist: 17. nov. 2019

• Ansættelsesstart: 1. jan. 2020

• Vi behandler ansøgninger løbende, og afslutter processen, når vi har fundet den rette kandidat

• Ansøgninger sendes til: ansoegning@hlm.as

• Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte regionsdirektør Søren Lindner Mikkelsen på tlf. nr. +45 31 45 54 73

STILLINGEN

Som landmåler hos HLM, indgår du i en erfaren og kompetent 

organisation med henblik på, at udføre opgaver som:

• Afsætning og indmåling på bygge- og anlægsopgaver

• Udarbejdelse af afsætningsdata samt som udført doku-

mentation

• Mængdeberegninger samt maskinstyring

• Oprettelse og supplering af fikspunktsystemer 

Vi oplever stor aktivitet inden for anlæg og byggeri, og søger derfor nye landmålingskol-
leger til Aarhus og Odense. Vil du spille en central rolle i HLMs udvikling, og er du klar til 
en spændende og udfordrende stilling som landmåler? Så har vi jobbet til dig.


