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Landinspektør søges 
 

 

 

Vi har igennem længere tid haft meget travlt - det kan vi rigtigt godt lide – men vi vil rigtigt 

gerne have flere med på holdet. 

 

Landinspektørfirmaet Hyldegaard er et mindre firma med ca. 12 medarbejdere. Vi udfører 

traditionelle landinspektøropgaver med udgangspunkt i vores kontor i Allerød.  

 

 

Som landinspektør hos os kan du forvente: 

- Mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdsdag. 

- Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt og omfatte alle facetter af faget, såvel af 

matrikulær og teknisk karakter samt ejerlejligheder. 

- Du får mulighed for at følge dine opgaver fra start til slut, da det typisk vil være dig, der 

har kundekontakten og løser opgaven i samarbejde med kunden. 

- En uformel omgangstone. 

- Sparring med nogle af landets mest erfarne landinspektører og matrikeltekniske 

fagpersoner 

- Mulighed for at udvikle/uddanne sig efter fælles og egne ønsker og ambitioner. 

- Mulighed for at præge udviklingen i firmaet. 

- For rette vedkommende, vil der på sigt være mulighed for at indtræde i ejerkredsen. 

 

 

Som landinspektør hos os forventer vi: 

- Du er fleksibel og serviceminded 

- Har interesse for den matrikulære del af landinspektørfaget 

- Måske har du erfaring fra privat landinspektørpraksis, som vil være en fordel, men for 

den rette person vil dette ikke være et krav 

- Du har lyst til at tage ansvar for egne opgaver og kunder 

- Du har et godt humør og vil bidrage til en god stemning 

- Du kan bevare overblikket i en travl hverdag og holde mange bolde i luften 

 

 

For uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Carsten Salling (tlf. 20642345) eller 

Kim Nørgaard Langhorn (tlf. 23963170). 

 

Alle henvendelser behandles fortroligt. 

 

Ansøgningsfrist: Snarest muligt til post@hyldegaard.dk 

http://www.hyldegaard.dk/

