LANDINSPEKTØRER SØGES TIL
ERFARENT TEAM
Er du en passioneret landinspektør, der brænder for projektledelse
og vil bruge din faglighed til at implementere kvalitetsstandarder i alt,
hvad vi bygger? Så har vi hos De Fakto en spændende stilling klar til
dig.
Om jobbet
Hos De Fakto Rådgivende Landinspektører bliver du en del af et
dynamisk team, hvor vi brænder for at skabe, udvikle og grine
sammen - alt imens vi leverer branchens bedste rådgivning til vores
kunder – hver dag.
Hos os får du mulighed for at arbejde indenfor det område, du
brænder for, og blive del af en arbejdsplads, hvor du får indflydelse og
medansvar. Vi sætter tillid og troværdighed før alt, og vi lytter til dig og
dine idéer, så du kan sætte dig selv, dit engagement og din faglighed
i spil.
Vi giver dig et grundigt forløb, så du kan blive introduceret og
involveret i vores forretningen ift. kunder, sager og projektledelse.
Konkret bliver det din opgave at:
•
deltage i/lede strategiske projekter samt optimeringsprojekter.
•
være med til at sikre overholdelse og rådgivning af ”juridiske
problemstillinger” på nye projekter.
•
være bindeleddet mellem flere parter og myndigheder for at
skabe rigtige løsninger – juridisk, teknisk og økonomisk.
•
løbende implementere nye kundekrav og standarder i tæt
samarbejde med dine kolleger.
•
beherske nyeste teknik til opmåling, kortlægning og
kommunikation af kort– og geodata.
Hvem er du?
Du ser frem til at arbejde i en organisation, der tør gå forrest og vise
nye veje ved at omsætte de muligheder, fremtiden bringer til konkrete
initiativer og bæredygtige løsninger. Selvom tempoet er højt, går du
aldrig på kompromis med kvaliteten af dit arbejde. I denne rolle er
din evne til at arbejde selvstændigt vigtig, men du skal også kunne
samarbejde og kommunikere med menneskerne omkring dig.
Vi forestiller os, at du:
•
er uddannet landinspektør - Det er ikke afgørende, om du er
erfaren eller nyuddannet.
•
er i stand til tydeligt at kommunikere outputs af projekter.
•
har flair for IT og evnen til hurtigt at sætte dig ind i nye systemer.
•
har opnået flotte resultater og har en stor interesse for vores fag.
•
kan tage ansvar - og er parat til at viser vejen vores kunder.
Hvad tilbyder vi?
Det er et rigtig godt tidspunkt at komme ind i De Fakto Rådgivende
Landinspektører. Vi er en virksomhed i rivende udvikling, som i de
senere år har udvidet med flere landinspektører. Vores team har en
god fordeling af erfaring og talent, og du bliver en af nøglepersonerne
i vores fortsatte ambitiøse rejse, hvor dit arbejde bliver prioriteret
rigtig højt.

Derudover tilbyder vi:
•
en ambitiøs virksomhed, med dygtige kollegaer, der elsker at
dele viden og sparre med hinanden.
•
nogle af landets største projekter, hvor du vil blive udfordret
fagligt.
•
løbende sociale arrangementer, som bl.a. årlige weekendture
til udlandet, fredagshygge, grillarrangementer, de bedste
julefrokoster og meget mere.
•
ordentlige lønforhold, pension og sygesikring.
•
en arbejdsplads, som prioriterer kompetenceudvikling.

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.

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

Se mere på defakto.dk

