
Landmåling i Grønland 

Asiaq – Greenland Survey søger en landmålingskyndig generalist til alsidige og 

udfordrende opgaver. 

Stillingen henvender sig til en landinspektør, ingeniør eller landmålingstekniker. 

Din hovedopgave vil være den daglige tekniske landmåling med GNSS og totalstation i Nuuk. 

Derudover vil du i samarbejde med vores øvrige medarbejdere udføre bathymetrisk opmåling og 

databehandling samt opmåling med drone og efterfølgende udarbejde højdemodel og ortofoto. En 

del af arbejdet vil bestå i bearbejdning og udstilling af geodata med GIS. 

 

Jobbet er hovedsageligt baseret i Nuuk, men især om sommeren er der god mulighed for en hvis 

rejseaktivitet til byer, bygder og det åbne land rundt om i Grønland. Du skal være almindeligt sund 

og rask og være klar på i kortere perioder at overnatte i telt i ødemarken. 

 

Vi tilbyder et job med stort ansvar og frihed samt gode udviklingsmuligheder. Ud over den 

tekniske landmåling og droneflyvning vil du komme til at arbejde med 3D visualisering og 

bathymetrisk opmåling. I et land med 9 UTM-zoner vil du være med til at implementere en ny 

geoide for Grønland. Samtidig vil du få ansvaret for at vedligeholde referencenettet for Grønland. 

Du vil have stor indflydelse på dit arbejde og god mulighed for at udvikle det samt sætte dit eget 

præg på opgaverne. Vi tilbyder dig et unikt job i et spændende fagligt miljø med den enestående 

grønlandske natur som baggrund. 

 

Du kan arbejde som en del af et team men også træffe selvstændige beslutninger. Du vil indgå i 

afdelingen Landmåling & Geoteknik, hvor du vil arbejde sammen med tre engagerede kolleger. Du 

kan begå dig i en organisation med folk fra flere lande og kulturer. Du har erfaring med teknisk 

landmåling og gerne også med bearbejdning af fotogrammetriske data og GIS-formidling i ESRI-

miljøet. Du har gå-på-mod og er klar til at sætte dig ind i nye arbejdsområder. Du er god til at 

formulere dig, har interesse for opsøgende salgsarbejde og kan rådgive kunder og kolleger om 

løsninger. 

 

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre og spiller en afgørende rolle som 

Grønlands center for data, viden og kompetencer vedrørende stedfæstet information om det 

fysiske miljø - til gavn for virksomheder, det offentlige, forskningsmiljøet og samfundet generelt. 

Asiaqs ydelser anvendes bl.a. til arealforvaltning, klimaforskning, mineralefterforskning, 

naturbeskyttelse og projektering af anlæg og infrastruktur. Arbejdspladsen i Nuuk er præget af stor 

faglig bredde med inspirerende kolleger, der med et stærkt fagligt fundament samarbejder på 

tværs i et uformelt, åbent og multikulturelt miljø. 

 

Ansættelsesvilkår 

Løn - og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant faglig 

organisation. Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har 

personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. 

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved 

ansættelsesforholdets ophør. Tiltrædelse 1. marts 2021 eller efter aftale. 

 

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist 

Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos afdelingsleder Martin Nauta på tlf. +299 

348800. Få mere at vide om Asiaq på www.asiaq.gl  

http://www.asiaq-greenlandsurvey.gl/


 

Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest onsdag den 20. januar 2021. 

Mærk ansøgningen ”Landmåling i Grønland” og vedlæg CV, relevante eksamenspapirer mv. og 

send den til asiaq@asiaq.gl  
 

mailto:asiaq@asiaq.gl

