
Vil du blande dig med landets dygtigste kort- og landmålingsteknikere, 
som altid er opdateret på viden og den nyeste teknologi? Og vil du ger-
ne kunne prale over for dine venner med de resultater, du skaber gennem 
dit arbejde og have friheden til at træffe beslutningerne i hverdagen?

3 GODE GRUNDE TIL AT DU SKAL SØGE STILLINGEN
- Du bliver dine kunders betroede tekniker – og deres rådgiver.
- Du får lov til at bringe din faglighed i spil, sætte retningen og træffe beslutninger.
- Du bliver en del af et helt særligt fællesskab, hvor vi gør læring og udvikling sjov.

Arbejd for de største kunder – og med de bedste kollegaer
Vi er med til at bygge Europas største logistikcenter, supersygehuse og nogle af landets mest 
imponerende og anerkendte byggerier. Vi hjælper Danmarks største entreprenørvirksomheder med at 
skabe fremtiden og vi laver landmålingsopgaver, der hvor andre giver op. Vil du være med?

Din person
• Din energi og dit gode humør smitter af på de opgaver og mennesker, du omgiver dig med.
• Du arbejder selvstændigt med et godt overblik og tager stort ejerskab over dine opgaver.
• Du er desuden kvalitetsbevidst og lægger vægt på ordentlighed i udførelsen af dit arbejde, så din 

kunde får en tilfredsstillende service.
• Dine gode samarbejdsevner gør dig til en vellidt kollega og en god ambassadør for HLM ude hos 

kunden.

Som kort- og landmålingstekniker hos HLM Landmåling er du en del af en af Danmarks førende 
landmålingsvirksomheder. Vi varetager dataindsamling og styring af opmålingsopgaver for kunder 
i alle størrelser rundt om i landet. Og du bliver en del af en moderne arbejdsplads, der hylder godt 
håndværk og viljen til at skabe gode resultater.

Bliv HLM’er
Du bliver en del af et lokalt team med en unik kampgejst og insider-jokes. Samtidig er du også en del 
af et større, landsdækkende fællesskab. Du er HLM’er.

www.hlm.as

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder 

Steinunn Osk Gudmundsdottir på mobil: 2721 2031. Vi indkalder løbende til samtaler, 
så søg jobbet i dag eller hurtigst muligt. Vi ser frem til at høre fra dig.


