
Landmeter / maatvoerder
De Lankelma Groep heeft een rijke historie op het gebied van de bodem en alles wat hiermee te maken heeft. Beginnend bij de oprichting 
van het grondboorbedrijf in 1896 heeft de Lankelma Groep zich ontwikkeld tot expert op velerlei gebied.

Na activiteiten op het gebied van grondboringen, ten behoeve van watervoorziening en brongas, richtte de aandacht zich o.a. op het ma-
ken van grondmechanische berekeningen en adviezen. Hieruit ontstond het Lankelma Ingenieursbureau.

Als onafhankelijk adviesbureau ontwikkelde deze tak zich tot een gerenommeerd bedrijf. Al vrij snel werd het milieutechnisch adviesbureau 
Lankelma Milieu opgericht dat in nauwe samenwerking met het Lankelma ingenieursbureau en Lankelma Grondwatertechniek diverse pro-
ducten aanbiedt.

Functieomschrijving
Je gaat zelfstandig diverse metingen uitvoeren voor verschillende opdrachtgevers. De topografische metingen, peilmetingen, kadastrale 
metingen, deformatiemetingen en maatvoeringen zijn voor diverse projecten.

De opdrachtgevers bestaan uit gemeenten, constructiebureaus, bouwbedrijven, particulieren etc. Door de diversiteit van het werk kunnen 
de werktijden verschuiven. Flexibele werktijden en met name flexibiliteit van jou is gewenst, aangezien metingen wel eens uitlopen.

Functie-eisen

Om in aanmerking te komen voor de functie als landmeter heb je bij voorkeur:
  Een aantal jaren ervaring als landmeter;
  Een mbo-opleiding richting landmeetkunde / civiele techniek of vergelijkbaar;
  Actuele kennis van de gebruikte apparatuur en software;
  Goede communicatieve eigenschappen, zowel in woord als geschrift;
  Je rijbewijs B;
  Je VCA basis.
  Je bent woonachtig in een straal van 50 km om Zuidoostbeemster

Arbeidsvoorwaarden
  Mogelijkheid tot vast dienstverband ;
  Een goed salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van ervaring en opleiding;
  Vaste onkostenregeling en/of reiskostenvergoeding;
  Pensioenregeling
  Goede ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden.

Bedrijfsprofiel
Je komt te werken binnen een hecht team van ervaren collega’s. Wij zoeken uitbreiding voor het team. Er heerst een informele sfeer binnen 
het bedrijf. In jouw functie als landmeter / maatvoerder ga je zowel binnen- als buitenwerk verrichten.

Het bedrijf is goed te bereiken en de mogelijkheden voor het gebruik van de zakelijke auto voor woon- werkverkeer behoort (uiteindelijk) 
tot de mogelijkheden.

Je komt te werken in een groeiende organisatie en in het begin zal een collega je alle kneepjes van het vak (aan)leren waar nodig. Landelijk 
verricht je diverse metingen, welke vervolgens verwerkt op kantoor. Je hebt contact met de klant en collega’s om de projecten zo succesvol 
mogelijk af te ronden.

Reactie
Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online (info@lankelma.nl). 
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Gerard Lankelma ,telefoon: 0299-411011.


