KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKERE
SØGES TIL SJÆLLAND
Vi søger 10 kort- og landmålingsteknikere, og vi håber du er én af dem!
Vi ved, der er rift om dygtige, erfarne kort- og landmålingsteknikere i hele landet. Vi har dog et ønske om at sætte tryk på
vores positive udvikling, så derfor vil vi forsøge at overbevise dig om, hvorfor du skal blive HLM’er, og få en hverdag med
meget ”mere end landmåling.”

Om dig

Vi søger 10 kort- og landmålingsteknikere til opgaver på
Sjælland. Vi har en masse spændende projekter i gang, og
har derfor stillinger til målere med forskellige kompetencer og
erfaringer.
Du kan være alt fra en lærenem og ambitiøs nyuddannet, til en
erfaren måler med mange års relevant brancheerfaring. Du har
højst sandsynligt en kort- og landmålingsteknikeruddannelse
eller tilsvarende i rygsækken, eller dokumenteret erfaring inden
for faget.
Du er måske allerede i job hos en landinspektør-, entreprenør-,
forsynings,- eller rådgivningsvirksomhed. Her har du fx erfaring
med afsætning, indsamling af data og/eller databehandling.
Du har flair for teknisk landmåling og en interesse for
at videreudvikle dig hos en af landets førende tekniske
landmålingsfirmaer. Som person er du positiv, løsningsorienteret,
tillidsfuld og har vindermentalitet.
Du nyder at være en del af et fællesskab, og du vil være med i
et team, hvor vi tilbyder landets bedste tekniske kompetencer.
Du får nogle af de mest specialiserede profiler i branchen som
kolleger; vi er med, når byggerierne eller data bliver komplekse,
og kræver specialteknisk erfaring og viden. Vi er fx med på
skyskraberprojekter og de største infrastrukturprojekter.

Her er 5 gode grunde til at blive HLM’er:
1. Du får et veltilrettelagt intro-forløb, som sikrer en god
og tryg jobstart som HLM’er. Du får tildelt en mentor,
som guider dig i gang, og som du kan bruge som faglig
og personlig sparringspartner.
2. Vi har en nuanceret portefølje af projekter, store som
små. Så uanset om du er klar på store prestigeprojekter
eller velkendte ad hoc-opgaver, så har vi noget til dig.
3. Du bliver en del af HLM Group, en ny organisering af
vores 5 søstervirksomheder, med i alt 6 kontorer landet
over og omkring 100 kolleger; landinspektører, ingeniører,
kort- og landmålingsteknikere, jurister, hardware- og
software-specialister og mange andre.
4. Du kommer med på vores årlige weekendtur til
udlandet, julefrokost, fredagshygge, grillarrangementer
og meget mere, hvor vi taler om meget mere end
landmåling.
5. Vi har værdierne i orden og ordentlige arbejdsforhold.
Hos os får du ordentlige lønforhold, pension,
sundhedsforsikring og egen bil, instrumenter og udstyr
til rådighed. Derudover er vi en virksomhed med plads til
alle former, farver og forskelligheder.

Om stillingen

Stillingen er på 37 t./uge og vi aflønner efter gældende regler og
overenskomst med Kort- og landmålingsteknikerforeningen. Der
vil tilmed være mulighed for at afstemme din løn efter erfaring
og kompetencer. Du vil få ekstra tillæg ved nat-, helligdags- eller
weekendarbejde. Vi tilbyder arbejdsgiverbetalt pensionsordning
og privat sundhedsforsikring for dig og din familie.
Stillingen kræver, at du har kørekort til almindelig bil. Du får din
egen arbejdsbil, specialindrettet med alt nødvendigt udstyr og
instrumenter, som kun du anvender. Det betyder, at du kan køre
direkte til og fra din bopæl til vores projekter.

Om os
Besøg vores karriereside og læs mere om jobbet, kollegerne og
virksomheden:
https://www.hlm.as/karriere/karriere-paa-sjaelland/

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes til: job@hlm.as hurtigst
muligt. Angiv i din ansøgning, hvor du har set
jobopslaget.
Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen
til at kontakte kundedirektør Nikolaj Halborg
på nhs@hlm.as. Har du praktiske spørgsmål til
ansøgningsproces eller lignende, kan du kontakte
administrationsmedarbejder Sarah Neesgaard på
sbn@hlm.as.
Samtaler afholdes midt november, efterfulgt af
anden runde i start december. Herefter afholder vi
samtalerunder 1 gang månedligt, indtil alle stillinger er
besat.
Arbejdssted: Taastrup, Sjælland

Se mere på hlm.as

Vil du også være med på
projekter som disse?

HLM
GROUP
HLM Group –
Leverandør af data og
teknologi til bygge- og
anlægsbranchen

RINGSTED - FEMERN

HLM Landmåling har løst landmålingstekniske opgaver gennem mere end 20 år,
og er med til at skabe landets infrastruktur, anlæg og byggerier sammen med
Danmarks største entreprenører og rådgivere.
www.hlm.as | kontakt@hlm.as | +45 3212 5115
De Fakto Rådgivende Landinspektører er vores juridiske og landinspektørfaglige
eksperter. Vores fagområder dækker bredt; blandt andet ejendomsret,
grundvandsbeskyttelse, projekt- og ejendomsudvikling og planlægning.
www.defakto.dk | kontakt@defakto.dk | +45 4015 8532

CARLSBERGBYEN

Pasteurs Tårn, Dahlerups Tårn & Vogelius Tårn

POSTBYEN

5 tårne

SMT Nordic er specialister inden for monitering. Med internationale
samarbejdspartnere har vi siden 2011 moniteret landets største projekter, blandt
andet Københavns metroprojekt Cityringen. Med et veludviklet moniterings- og
alarmsetup, sikrer vi kunden den nødvendige information til at træffe korrekte
beslutninger og kvalitetssikre projektet.
www.smtnordic.dk | office@smtnordic.as | +45 8844 2222
Maxpartner Danmark har siden 2019 leveret kvalitetsudstyr til
landmålingsbranchen fra Geomax, Topodrone og Unicontrol –
vi garanterer god rådgivning og hurtig support fra uddannede kort- og
landmålingsteknikere.
www.maxpartner.dk | info@maxpartner.dk | +45 6161 1672

LETBANEN KØBENHAVN

KØBENHAVN - RINGSTED

Højhastighedsforbindelse

Inside the lines, ITL, har eksisteret siden 2019 og leverer licenser til alt software fra
Autodesk og Bluebeam til entreprenører og rådgivere, blandt andet AutoCad, Revit
og Civil 3D.
www.itl.as | info@itl.as | +45 2180 3052

