Stillingsopslag:

Landmåler, GIS– og opmåling
Nord Energi Teknik A/S søger snarest en landmåler til GIS– og
opmålingsafdelingen

Vi har rygendes travlt og har derfor brug for
en dygtig og selvstændig landmåler.
Dine opgaver vil bl.a. være:



Opmåling og afsætning af el- og
fibernet med GPS og totalstation.



Indlæsning og redigering af data i
Autocad, QGIS og ArcGIS.



Generel support af Nord Energi´s
GIS og mobil- GIS løsninger i
Mapguide, GMgis og Arcgis online.

Vi forventer, at du:
Har en bagrund som landmålingstekniker eller
lignende. Har praktisk erfaring med CAD og
GIS systemer og gerne med support i web-GIS
og/eller mobil-GIS. Teknisk flair og interesse er
også en stor fordel, da vi er grej nørder. Du
skal i øvrigt være indstillet på at en stor del af
arbejdet foregår i ”marken”, så du må regne
med at få mange kilometer i benene.
Vi tilbyder:
Et job i et godt, velfungerende og dynamisk
team, hvor stemningen er uhøjtidelig og trivsel
og samarbejde i højsædet.

Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning.
Dit arbejdssted bliver det meste af Vendsyssel,
men kontoret er i Hjørring. Vi stiller målebil til
din rådighed og du skal min. have B-kørekort.
Ansøgning:
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved
henvendelse til afdelingsleder
Lars Bang, tlf. 99 24 55 42
Hvis ovenstående er noget for dig, så send din
ansøgning vedlagt relevante bilag til
job@nordenergi.dk eller nedenstående adresse
snarest muligt. Der vil løbende afholdes samtaler.

Nord Energi TeknikA/S
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
Telefon 99 24 56 56

www.nordenergi.dk
info@nordenergi.dk

Du vil ofte køre ud direkte fra egen bopæl, så
du får i høj grad mulighed for at præge din
hverdag
Nord Energi Teknik A/S samarbejder dagligt
med en bred vifte af kundegrupper og diverse
underleverandører og naturligvis resten af
Nord Energi-koncernen.

Nord Energi: er sikker elforsyning med meget høj og stadig stigende kvalitet og en forsyningssikkerhed på
over 99,99 procent • har Nordjyllands laveste nettarif til alle 97.500 kunder • ejer og etablerer fibernettet i
det meste af Vendsyssel • er medejer af selskabet Eniig Energi A/S • har 150 medarbejdere med et højt fagligt niveau, klar til at yde den bedste service overfor forbrugere såvel som samarbejdspartnere • har hovedkontor i Hjørring og endvidere bemandede afdelinger i Brønderslev og Skagen.

