
 

 

Stillings- og personprofil for Landin-

spektør, Informatik 

 

 
 

Praktiske oplysninger 

Stilling:   Landinspektør 

Ansættelsessted:  DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

Tjenestested indtil videre:  DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

Kontakt:   Telefon: 74 74 74 74  

   Hjemmeside: www.dinforsyning.dk  

Refererer til:  Afd.leder, Informatik, Lars Aaboe Kristensen 

Ansættelsesvilkår: Stillingen, der er på fuld tid, besættes på overens-

komstvilkår.  

Ansøgningsfrist:  25-08-2021 kl. 8.00 

Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemme-

side dinforsyning.dk/da-dk/job 

  

  Ansøgningen mærkes: Landinspektør 

  

Ansættelsestidspunkt:  1. november 2021 

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Afd.leder, Informatik, 

Lars Aaboe Kristensen, tlf.: +4574747380. Pga. fe-

rie må du meget gerne sende en sms til Lars, så vil 

han ringe dig op.  

 

Samtaler:   16. september 2021 

   

   

 

 

 

 

  

http://www.dinforsyning.dk/
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Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af Landinspektøren foretages af Afd.leder, Informatik.  

 

Ved samtalerne deltager: 

• Lars Aaboe Kristensen, Afd.leder, Informatik 

• Merete Rosdal Jensen, Kort- og landmålingstekniker 

• Daisy Nykjær-Andersen, HR-partner 

 

Vi søger en dygtig og alsidig landinspektør til DIN Forsyning 

DIN Forsyning har taget hul på en ny miljøbevidst og forretningsmæssig ambitiøs strategi 

for de næste 10 år. Centralt i strategien er tre ambitioner om at undgå spild, opnå en 

fossilfri værdikæde samt en langt mere fleksibel og effektiv forretning. Kerneforretningen 

er baseret på aktiver i og på jorden i form af ledningsnettet til vandforsyning, kloak og 

fjernvarme samt vandværker, fjernvarmeværk, renseanlæg og genbrugsstationer mm.. 

Aktiverne repræsenterer en værdi på flere milliarder kroner og er helt centrale for, at vi 

kan drive vores forretning. Intet er statisk; derfor udbygges og renoveres aktiverne lø-

bende. I denne proces er det selvsagt vigtigt at have styr på ejendoms- og adkomstfor-

hold, samt at dokumentationen er i orden, så vi ved, hvor aktiverne er og at de er be-

stemt med den præcision, vi har besluttet, de skal have. 

Det sker ikke af sig selv. Derfor søger vi en dygtig og alsidig landinspektør, der har viden 

og erfaring fra faget og måske endda fra forsyningsbranchen. 

 

Om afdelingen 

Informatik er en lille afdeling på fire medarbejdere, som løser en bred vifte af både faste 

og mere konsulentprægede opgaver for DIN Forsyning. De har ”afsæt” i GIS og geodata, 

men har store ambitioner om at favne bredere. De er dygtige teamspillere, der tilsam-

men har en god portion af nysgerrighed, kritisk og realistisk sans, systematisk og ikke 

mindst ordentlighed. 

I de kommende år vil der være stort fokus på at opbygge data warehouse og Business 

Intelligence som beslutningsstøtte på alle niveauer af organisationen. 

De næste tre-fire år vil følgende opgaver desuden fylde meget:  

• Overgang fra ArcGis desktop til ArcGis Pro/Enterprise 

• Udfasning af nuværende ledningsregistreringssystem og transition til et nyt 

• Overgang til LER 2.0. 

 

Primære opgavefelter for Landinspektøren 

Det vil være optimalt, hvis du kan bidrage fagligt på følgende områder: 

• Rådgive og vejlede om metode, praksis, udstyr mm. for landmåling 

• Datakvalitet og datamodeller for ledningsdata 

• GIS og ledningsregistrering 

• Benchmark, anlægskartotek 

• Ejendoms og adkomstforhold (gæsteprincip, deklarationer mm.) 

• Fællesoffentlige grunddata 

Det er et bredt felt, og sammensætningen vil afhænge af, hvad du har med i bagagen.  

 

I DIN Forsyning har vi desuden en forventning om, at alle medarbejdere delta-

ger i disse aktiviteter: 

 

• Vidensdeling på tværs af funktioner. 

• Deltage i arrangementer i forbindelse med DIN Forsyning. 

• Deltage aktivt i udviklingen af DIN Forsyning. 
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• Deltage i kursus og uddannelsesaktiviteter på området. 

 

Vi tilbyder 

• En mulighed for at gøre en forskel. Landinspektørfaglighed er en vigtig brik i 

mange af vores processer 

• Et spændende, alsidigt og selvstændigt job 

• Samarbejde med dygtige og kompetente kolleger 

• Uformel omgangstone og en vision om at skabe størst mulig værdi for kunderne 

• At du kan give et bidrag til den grønne omstilling 

• Et dynamisk og uhøjtideligt miljø 

• Attraktive pensions- og arbejdsvilkår (fx 37 timer inkl. frokost mm.) 

• Flere forskellige personalegoder, herunder sundhedsforsikring og en aktiv perso-

naleforening 

• Ikke mindst hyggelige kolleger, der brænder for virksomheden og dét, de laver 

 

Kompetenceprofil 

 

Hvem er du? 

• Du er uddannet landinspektør og har sandsynligvis nogle års erfaring fra en land-

inspektørvirksomhed, rådgiver eller forsyningsvirksomhed. 

• Du har et all round kendskab til og måske endda erfaring med de fagkomponen-

ter, der er nævnt ovenfor. Du er ikke nødvendigvis ’hands on’ specialist på dem 

alle, men du kan yde sparring til kolleger og ledelse og sidde med ved bordet, når 

praktiserende landinspektører, rådgivere eller entreprenører arbejder for os. 

• Du har solid viden om GIS, Geodata og ledningsdatamodeller, gerne på ESRI plat-

formen. 

• Du har også gerne erfaring som projektleder eller lysten til at prøve kræfter med 

det. 

 

 

Personlige kompetencer 

Som person er du nysgerrig og innovativ, initiativrig og eksperimenterende, og du kan – 

og vil – vise os vejen. Du er strategisk tænkende og har overblik, du trives med foran-

dringer, er selvstændig og evner selvsikkert at træffe beslutninger. Herudover er du ana-

lytisk, struktureret og grundig i din opgaveløsning, og du finder stor tilfredsstillelse i at 

nå i mål til aftalt tid. Sidst, men ikke mindst, er du god til at samarbejde, og du besidder 

en god portion humor og selvironi. 

 

Om DIN Forsyning A/S 

DIN Forsyning A/S er navnet på det fælles serviceselskab, der understøtter en række 

datterselskaber. De enkelte datterselskaber har alle individuelle CVR- og EAN-numre. 

Samlet set kalder vi alle selskaberne for DIN Forsyning. 

Fra dygtige til bæredygtige 

DIN Forsyning er ét af Danmarks største multiforsyningsselskaber, og vores ydelser er 

tæt forbundne med vores miljø. Det forpligter. Derfor skal vi have modet til at tage et 

aktivt ansvar i den grønne omstilling. 
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Vi har valgt at lade dette ansvar gennemsyre vores strategi for de kommende 10 år. Det 

gør vi med tre ambitioner for 2030: Intet spild, fossilfri værdikæde og fleksibel forret-

ning.  

 

Strategien kommer til at kræve nye måder at lede, organisere, arbejde og tænke på – vi 

har et mål om at lede via rammesætning og uddelegering med det sigte at skabe en kul-

tur, hvor det er selvfølgeligt hele tiden at nå bedre løsninger skabt i et tæt samarbejde 

mellem ledere og medarbejdere.  

 

 
 

 

I Esbjerg Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spildevand og 

varme. I Varde Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spilde-

vand, varme, affald og genbrug.  

 

I DIN Forsyning er vi organiseret således: 
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