
JOB: VI SØGER KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKERE 
MED PROJEKTLEDERAMBITIONER

OM STILLINGEN 

Vi søger kort- og landmålingsteknikere med 3-5 års erfaring 

med bygge- og anlægsprojekter. Vi ser gerne, at du har 

erfaring som projektleder eller har et ønske om at få det på 

sigt.

Som erfaren kort- og landmålingstekniker er du vant til have 

ansvar for opgaver, kunder og projekter, ligesom du vil få 

det i stillingen hos os. Det vil også være en fordel, hvis du 

har erfaring med matrikulære opgaver, men dette er ikke et 

krav. 

Du får egen arbejdsbil stillet til rådighed inkl. alt nødvendigt 

udstyr og instrumenter, så du kan møde direkte ind på 

projekterne ude i marken eller på vores kontor i Odense. 

Du vil komme til at arbejde på nuværende og kommende 

spændende projekter i Odense eller på Fyn. 

OM DIG

Det væsentligste er, at du:  

• har projektledererfaring eller har ambitioner om at få det.

• har lyst til at være en af drivkræfterne bag vores 

Odense-kontor.

• er serviceminded, løsningsorienteret og glad for 

kundekontakt.

• tager ansvar og arbejder selvstændigt med et godt 

kollegialt team i ryggen, som du kan understøtte og hente 

hjælp hos.

• Vil have en sjov hverdag med knap 100 kolleger fordelt på 

seks kontorer i hele landet. 

Vi søger derudover kort- og landmålingsteknikere med 

kortere anciennitet, så mangler du fx erfaringen beskrevet 

ovenfor, så er du også velkommen til at sende os en 

ansøgning. Vi søger flere nye kollegaer med forskellige 
profiler, som sammen ser en spændende mulighed for at få 
lov til at præge og udvikle vores Odense-kontor. 

OM OS 

HLM Landmåling er en del af HLM Group, som er HLM 

Landmåling A/S, SMT Nordic og De Fakto Rådgivende 

Landinspektører. HLM Landmåling er specialiseret i teknisk 

landmåling. Vores kompetencer spænder fra traditionel 

afsætning til avanceret 3D modellering; 3D laserscanning, 

3D print, droneflyvning samt maskinstyring. Vi beskæftiger 
ca. 100 medarbejdere i Taastrup, Odense, Vejle, Aarhus, 

Herning og Aalborg. 

OM ANSÆTTELSEN

Stillingen er på 37 t./uge, og din primære arbejdsplads er 

på vores kontor i Odense eller ude på projekter i Odense og 

omegn. Vi aftaler løn efter kompetencer og anciennitet.

Ansøgningsfrist 16. juli 2021, men med start hurtigst 

muligt. Vi indkalder løbende til samtaler og ansætter, når vi 

har fundet de rette. 

Ansøgning og CV sendes til: job@hlm.as  

Har du spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder, 

Steinunn Osk Gudmundsdottir på tlf.: +45 2721 2031 

eller mail sog@hlm.as.

Har du landmålererfaring og masser af drive? Har du lyst til at være en del af vores dygtige og engagerede 
kort- og landmålingsteam? Er du projektleder eller har du ambitionen om at blive det? Så er det dig, vi står 
og mangler i HLM i Odense, hvor vi netop nu har travlt på flere store og mindre bygge- og anlægsprojekter.

hlm.as


