
Hvem er vi? 
1.oktober startede vi en ny landinspektørvirksom-
hed. Det var en beslutning, der udsprang af et stærkt 
ønske om at drive en professionel rådgivende virk-
somhed, baseret på en sund virksomhedskultur med 
tydelige værdier. 

Vi er drevet af en fællesskabsfølelse, iværksætterånd 
og en lyst til relationer – med hinanden og med vores 
kunder.  

Vi er et dynamisk team, der ikke bare går på arbejde 
hver dag for at tjekke dagens to-do-liste af. Vi møder 
op for at skabe, udvikle, grine og udleve - sammen. 

Nu er vi mere end klar til at udvide vores hold. Vi sø-
ger en eller flere landinspektørprofiler, der vil være en 
del af vores videre udvikling. 

Hvem er du? 
Du er en udpræget teamplayer og skal ønske at være 
én af os. Du får kolleger som interesserer sig for dig 
som person og ønsker et tillidsfuldt samarbejde.  

Vi sætter tillid og troværdighed før alt, så vi leder ikke 
efter én bestemt faglighed, kompetence eller ancien-
nitet, men efter en landinspektør, som passer ind i 
vores team og værdier. Som person er du engageret 
og har en positiv tilgang til mennesker og opgaver.  

Det, vi tilbyder, er derfor alt andet end ”plejer”, hvor 
rammer og regler allerede er fastlagt. Sammen med 
os kan du udvikle dig fagligt, menneskeligt og projekt-
mæssigt. 

Føler du dig begrænset i det nuværende job, savner 
du indflydelse og medansvar eller er du bare fuld af 
idéer og energi, så er De Fakto Rådgivende Landin-
spektører absolut en mulighed for dig. 

Hvis du samtidig brænder for et fagområde, som du 
mener kan bringes i spil forretningsmæssigt, så er vi 
også stedet. Vi er specialister på flere forretningsom-
råder, men der er altid plads til en mere. 

Arbejdsplads og geografi 
Da vi er en del af den landsdækkende koncern, HLM 
Group, som foruden os, består af HLM landmåling og 
SMT Nordic, så kan du være tilknyttet det kontor, der 
giver bedst mening for dig, enten; Taastrup, Odense, 
Vejle, Aarhus, Herning eller Aalborg.  

I HLM Group arbejder vi som selvstændige virksom-
heder, men tæt synergi, samarbejde og kollegaskab 
gør, at vi betragter os som én stor familie. 

Derfor er det underordnet for os, hvor i landet du be-
finder dig. Det vigtigste for os er, at du kan se dig selv 
i De Faktos værdier og tænder på samspillet mellem 
den lille landinspektørvirksomhed tilknyttet en større 
organisation, som spiller hinanden stærke. 

Interesseret? 
Har alt ovenstående vakt din interesse, så håber vi at 
høre fra dig på job@defakto.dk. Kontakt Martin Bak 
Rasmussen på tlf. 2440 5607 eller Henrik Ibsen på tlf. 

2932 1808. 

Vi søger energiske landinspektørprofiler, der brænder for et fagområde,
som du mener kan bringes i spil forretningsmæssigt. Vi er specialister
på flere forretningsområder, men der er altid plads til flere.


