Ben jij een landmeter met ervaring in kadastrale metingen of lijkt het je leuk om
je als (ervaren) landmeter hierin te ontwikkelen? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Als landmeter van kadastrale metingen voer je meetwerkzaamheden zeer nauwkeurig en conform
Kadaster specificaties uit. Dit kan zijn voor zowel particulieren en bedrijven als overheidsinstanties in
de regio Midden Nederland. Daarnaast houd je je bezig met bouwmaatvoering en metingen binnen
infrastructurele projecten. Dankzij jouw kennis en ervaring met landmeetkundig apparatuur, waaronder
de Total Station en GPS, kun jij de data goed inmeten. Vervolgens ga jij deze ingewonnen gegevens
verwerken. Doordat je jouw eigen dossiers zowel meet als verwerkt, kun je buiten met binnen werken
combineren: de perfecte combinatie. Daarnaast is er een zekere vrijheid in het samenstellen van jouw
eigen planning.
Kortom, een dynamische functie met vrijheid en zelfstandigheid waarin veel kansen zijn om je te
ontwikkelen.

Waar ga je werken?
Lacarto is een innovatief landmeetkundig bureau, gevestigd in Lunteren. Met meer dan 30 jaar
ervaring in kadastrale metingen zijn wij met recht een specialist te noemen in kadastrale metingen en
grens reconstructies. Naast kadastrale metingen zijn wij actief in de bouwmaatvoering en civiele
techniek.
Je komt in eerste instantie op kantoor werken om de werkwijze en specialismen te leren kennen.
Onze groeiambitie is specialist te blijven en qua activiteiten te verdubbelen in 5 jaar.

Wat wij vragen
•
•
•
•
•
•

Een positieve spirit om mee te werken aan groei
MBO/HBO Geodesie, Landmeetkunde of Civiele Techniek;
min. 2 jaar relevante werkervaring (kadasterkennis is een pre)
communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
oplossingsgerichte en zelfstandige mentaliteit;
geldig rijbewijs B.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

een afwisselde en uitdagende baan in een no-nonsense werkomgeving (32-40 uur);
Een goed salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden,
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Studiebudget en/of opleidingsbudget;
Vaste onkostenregeling en/of reiskostenvergoeding;
Pensioenregeling
Goede doorgroeimogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lacarto, Wim de Graaf 06-51594601 of stuur een mail
naar w.degraaf@lacarto.nl

