KORT- OG
LANDMÅLINGSTEKNIKER
Er du frisk, udadvendt og kunne
du tænke dig at blive en del af
en fleksibel afdeling med 25
medarbejdere, med stor kompetence
inden for drift af el-net?

Tre key points
Vi kan tilbyde en stilling som Kort- & Landmålingstekniker, hvor
succeskriteriet er høj kvalitet af opmåling og dataregistrering.
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads hvor:
• Du bliver en del af dokumenterings- og opmålingsteamet
• Du samarbejder med teamet om løsning af opgaverne
• Du er i tæt kontakt med projektledere
• Du er i tæt kontakt med ekstern entreprenør
• Du planlægger og udfører opmåling af fiber og el
• Du behandler elektronisk data
• Du bliver udfordret i en tempofyldt hverdag
• Du får mulighed for løbende, at udvikle dine kompetencer og
dit opgavefelt
• Nye opgaver og rutiner afløser fra tid til anden de gamle
Lidt om dig
• Du er kort- og landmålingstekniker, eller du har en teknisk
uddannelse kombineret med konkret opmålingserfaring
• Du har erfaring med opmåling med totalstation og GPS
• Det er en fordel hvis du har kendskab til LandCAD
• Du arbejder struktureret og vedholdende
• Du overholder deadlines
• Du er udadvendt og kundeorienteret
• Du arbejder selvstændigt

Skivevej 120

7500 Holstebro

1.

Du får en hverdag med frisk luft

2.

Du er målrettet og fokuseret

3.

Du forstår værdien af datakvalitet

Om Jysk Energi
Du bliver en del af en spændende arbejdsplads
med godt 60 ansatte. Hos Jysk Energi sætter
vi medarbejderne i centrum. Vi har kantine
med frokostordning, eget motionsrum, god
pensionsordning, sundhedsforsikring og en
velfungerende personaleforening.
Søg jobbet
Vi har brug for dig fra 1. august, men er du den rigtige
venter vi gerne lidt længere på dig.
Send hurtigst muligt din ansøgning og dit CV mærket
”Kort- & Landmålingstekniker” via hjemmesiden
jyskenergi.dk/ledige-stillinger.
Vil du gerne høre mere om stillingen er du meget
velkommen til at kontakte teamleder Elin Hamborg
på tlf.: 9611 1025.
Du kan også læse mere om arbejdspladsen på
jyskenergi.dk

+45 96 10 66 77

kundeservice@jyskenergi.dk

jyskenergi.dk

