
LANDINSPEKTØRER SØGES TIL 
ERFARENT TEAM

Hvem er vi?
1. oktober 2020 startede vi en ny 
landinspektørvirksomhed. Det var en beslutning, 
der udsprang af et stærkt ønske om at drive en 
professionel rådgivende virksomhed, 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 levere branchens bedste 
rådgivning til vores kunder – hver dag. Vi har haft en 
rigtig god udvikling det første år, og har udvidet med flere 
landinspektører og matrikelteknikere. I det nye år ønsker 
vi at udvide teamet med endnu flere landinspektørprofiler. 

Hvem er du?
Føler du dig begrænset i det nuværende job, savner du 
indflydelse og medansvar, eller er du bare fuld af idéer 
og energi, og ønsker en arbejdsplads, der lytter? Så er De 
Fakto Rådgivende Landinspektører absolut en mulighed 
for dig.

Du er som person ansvarsfuld, ambitiøs, engageret 
og har en positiv tilgang til mennesker og opgaver. 
Du har lyst til at være involveret i vores forretning og 
dens fremtidige udvikling. Vi introducerer og involverer 
dig grundigt i forretningen, men du fungerer generelt 
selvstændigt ift. kunder, sager og projektledelse, og du 
har erfaringen, der skaber tillid og tryghed hos kunderne. 

Brænder du for et fagområde, som du mener kan bringes 
i spil forretningsmæssigt, så er vi også stedet. Vi sørger 
for, at rammerne er på plads, så du kan koncentrere dig 
om det du er specialist i og udvikle dette felt hos os.

Vi sætter tillid og troværdighed før alt, så vi leder ikke 
efter én bestemt faglighed eller kompetence, men efter 
en landinspektør, som passer ind i vores team og værdier. 

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 
projektmæssigt. 

Se mere på defakto.dk

Interesseret?
Har alt ovenstående vakt din interesse, så håber 
vi at høre fra dig. Ansøgninger sendes til:  
job@defakto.dk.

Ved spørgsmål kan du kontakte: 
 
Martin Bak Rasmussen | COO & Landinspektør 
mbr@defakto.dk | tlf. 2440 5607

Hvor er arbejdspladsen?
Vi har kontorer i Aalborg og Taastrup, hvor vi 
har beskikkede landinspektører tilknyttet, og 
her vil du også kunne få dit skrivebord. For den 
rette kanditat med beskikkelse, kan vi oprette 
landinspektørafdelinger på et af HLM Groups 
øvrige kontorer i Odense, Vejle, Aarhus eller 
Herning.

De Fakto - en del af HLM Group
Vi er en del af den landsdækkende koncern, 
HLM Group, som har ejerskab i virksomhederne 
HLM landmåling, SMT Nordic, Maxpartner, ITL 
og De Fakto Rådgivende Landinspektører (HLM 
Group ejer 15%).  

Vi fungerer som en lille, selvstændig 
landinspektørvirksomhed, men vi samarbejder 
på tværs af koncernen med i alt ca. 100 
medarbejdere. 
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HLM Group – 
Leverandør af data og 
teknologi til bygge- og 
anlægsbranchen

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 juridiske og landinspektørfaglige 
eksperter. Fagområderne dækker bredt; blandt andet ejendomsret, 
grundvandsbeskyttelse, projekt- og ejendomsudvikling og planlægning. 
www.defakto.dk | kontakt@defakto.dk | +45  4015 8532

SMT Nordic er specialister inden for monitering. Med internationale 
samarbejdspartnere har de siden 2011 moniteret landets største projekter, blandt 
andet Københavns metroprojekt Cityringen. Med et veludviklet moniterings- og 
alarmsetup, sikrer de 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. Foruden salg af 
hardware, står de for god rådgivning og professionel support med back-up fra 
uddannede kort- og landmålingsteknikere fra HLM Landmåling. 
www.maxpartner.dk | info@maxpartner.dk | +45  6161 1672

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


