LM BYG SØGER KORT OG LANDMÅLINGSTEKNIKER
LM Byg A/S fortsætter med at vinde byggeopgaver og vi har derfor behov for at udvide vores
landmålerenhed.
Så er du på udkig efter et job som kort- og landmålingstekniker, hvor du kan prøve kræfter med alsidige og
komplicerede afsætningsopgaver samt indmåling af diverse konstruktioner på vores byggepladser, er LM
Byg A/S måske noget for dig.
Mange af vores projekter er specielle byggerier som f.eks. Kaktustårnene hvor det ene tårn bliver 24 etager
eller Scandic spectrum som er et insitustøbt beton hotel med 632 værelser.
Som kort- og landmålingstekniker hos LM Byg A/S får du ansvar for at planlægge samt forberede
opmålings- og afsætningsopgaver. Herudover får du muligheden for at styre og foretage afsætning- og
opmålingsopgaver i marken, hvor du herefter udarbejder afsætning- og opmålingsplaner. Der vil også være
opgaver i CAD, for eksempel bearbejdning af afsætningsdata.
Vi forventer, at du er uddannet kort- og landmålingstekniker og sætter en ære i at levere arbejde af høj
kvalitet. Erfaring fra byggepladser er en fordel, men ikke et krav da vi har opgaver af flere typer. Der vil
derfor være gode muligheder til dem med en hel del erfaring, men også til dig der er nyuddannet.

Du er den helt rigtig til jobbet, hvis:
•

Du har en baggrund som kort- og landmålingstekniker. Måske er du nyuddannet. Det kan også
være, at du allerede har flere års relevant erfaring. Vi tilpasser ansvar og opgaver herefter.

•

Du kan måle med Leica-instrumenter og lave CAD-arbejde i Micro Station eller lignende program.

•

Du har flair for IT og webbaserede løsninger.

•

Du kan håndtere tidspressede opgaver og kan i den slags situationer handle og vise beslutsomhed.

•

Du kan arbejde struktureret og har ordenssans.

•

Du tager positivt imod nye udfordringer og er indstillet på at lære og bidrage til nye metoder og
teknikker.

•

Du vil gerne bidrage til vores gode arbejdsmiljø med humor og godt humør.

•

Du prissætter et stærkt fagligt miljø og en fleksibel arbejdsplads.

•

På personligt plan forventer vi, at du er pligtopfyldende, fleksibel og udadvendt.

•

Du ønsker at indgå i en virksomhed i stadig vækst, hvor din personlige udvikling sættes i højsædet.

•

Du sætter pris på at være en aktiv og fast del af en projektorganisation, frem for at deltage i
projektet på ekstern konsulent basis.
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Som en del af LM-Byg’s landmålerenhed får du en alsidig hverdag med spændende opgaver, som du løser
sammen med flinke og dygtige kolleger på kontoret og ude på pladsen. I afdelingen lægger vi stor vægt på
faglig sparring for at sikre et højt kompetenceniveau.
Samtidig har vi et stærkt kollegialt fællesskab præget af en uformel tone. Vi har hver især stor indflydelse
på tilrettelæggelse af vores egne opgaver. Udover landmålerenheden kommer du til at samarbejde
tværfagligt med kolleger i resten af virksomheden. Her i firmaet er der en personalepolitik som vil tage
højde for din faglige udvikling og løn- og ansættelsesvilkår.

Har vi vakt din interesse?
Vi glæder os til at modtage din ansøgning
Send din ansøgning og cv til JOB@lmbyg.dk. Husk i emnefeltet at skrive: Kort- og landmålingstekniker.
Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Sektionsdirektør:
Thomas Darmer på telefon: 2210 3483 eller mail: TSD@lmbyg.dk
Eller Kort og landmålingstekniker:
Dennis Kirk på telefon: 30602608 eller mail DKI@lmbyg.dk

Lidt mere om os
LM-Byg A/S er et danskejet og velkonsolideret entreprenørfirma med spidskompetencer indenfor råhus byggeri,
hovedentrepriser, totalentrepriser og anlægsarbejder. Vi opererer med en meget høj grad af egenproduktion indenfor
in-situ beton, elementmontage samt infrastrukturarbejder, og lægger stor vægt på kundetilfredshed, kvalitet,
samarbejde, planlægning, kommunikation og arbejdsmiljø.
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