
 

Landmåler til vores anlægsopgaver i københavnsområdet 

Har du interesse for landmåling, 3D og kvalitetssikring, og kan du "flytte" en tegning 

fra et program til et andet?  

 

Vi søger en dygtig landmåler/afsætter, som vil få ansvar for en bred vifte af opgaver: 

• Indmåling og afsætning med gps-udstyr og totalstation 

• Udarbejdelse af 3d-modeller til maskinstyring 

• Mængdeberegninger 

• Kvalitetskontrol og dokumentation 

Din baggrund og kvalifikationer 

Vi forventer, at du er uddannet kort- og landmålingstekniker, landinspektør eller har en anden relevant 

teknisk uddannelse. Du trives med både kontorarbejde fra en skurvogn og udearbejde "i marken". Du er 

grundig i din udførelse af opgaverne, og du har det godt med frie og skiftende rammer. Samtidig er du god 

til at håndtere samarbejde såvel som selvstændig opgaveløsning. Vi forestiller os, at du: 

• har interesse og erfaring med landmålingsdisciplinen og maskinstyrring 

• har gode it-kundskaber 

• har kendskab til Civil 3D (eller er lærenem og har en stor interesse for at lære det) 

• har sans for præcision og nøjagtighed 

• bidrager positivt til samarbejdet og den faglig sparring 

Vi tilbyder 

Et spændende arbejde, hvor du bliver en del af masikrummet på byggepladsen. Du bliver en del af et stærk 

fagligt team, hvor vi hjælper hinanden og prioriterer højt humør, også selvom vi har travlt. Du indgår i et 

team af dedikerede kolleger, som også vil bistå dig med at prioritere og tilrettelægge opgaverne i relevant 

omfang. Løn efter kvalifikation. 

 

Om os 

M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største anlægsentreprenører med over 600 ansatte og aktiviteter i hele 

landet. Vi er en virksomhed med en flad organisationsstruktur, hvor den direkte kommunikation er i høj-

sædet, og hvor fleksibilitet og hurtige beslutningsprocesser præger arbejdsgangen i vores travle hverdag. 

Du kan læse meget mere om os på www.mje.dk. 

 

Ansøgning 

Send din ansøgning med CV snarest muligt til projektchef Jan Bach på mail: jbn@mje.dk. Hvis du har 

yderligere spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan på mail eller tlf. 40 38 91 40. 

 

 

Fortrolighed: Ved at sende os oplysninger om dig selv giver du samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og anvender disse 

oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til jbn@mje.dk. Herefter sletter vi straks dine oplys-

ningerne efter afslutning af ansættelsesprocessen, medmindre andet aftales med dig. 

mailto:jbn@mje.dk
mailto:jbn@mje.dk

