Geomatikk Survey ble opprettet i 2013 og er et oppmålingsselskap i Geomatikk konsernet
(www.geomatikk-survey.no), (www.geomatikk.com). Vi utfører de fleste oppgaver innen oppmåling
og har en målrettet satsning på nye teknologier og arbeidsmetoder som dronekartlegging, terrestrisk
laserskanning, 3D og BIM/samordningsmodeller. Vi innehar RO3 operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet og har siden
sommeren 2016 utført kommersielle dronekartleggingsprosjekter med fullverdig GNSS/INS-basert laserskanner.

RPAS/UAV – Dronepilot til kartlegging og oppmåling
Vi opplever stor etterspørsel og søker en erfaren dronepilot for å møte denne markedsutviklingen.
Våre droneaktiviteter er lokalisert og ledet av avdelingskontoret i Oslo. Herfra betjener vi alle våre
avdelinger og øvrige selskaper i Geomatikk konsernet. Rett kandidat har god innsikt i dagens norske
og nordiske RPAS/UAV-marked og vil få en sentral rolle i gjennomføringen og videreutviklingen av
vår dronevirksomhet. Droneleveransene er tett koblet til våre øvrige oppmålingstjenester og god
forståelse og interesse for landmålingsfaget tillegges stor vekt.
Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av våre
dronelaserprosjekter
• Kvalitetskontroll og dataprosessering i felt
• Teknologiutvikling og tett dialog med våre
utstyrsleverandører
• Tett samarbeid med vårt team av
prosesseringseksperter
• Salg og markedsføring

Ønskede kvalifikasjoner:
• Omfattende og relevant erfaring med
operasjon av ulike RPAS / UAS systemer
• Dokumentert kunnskap, innsikt og erfaring
ift. gjeldene regelverk for bruk av droner i
Norge
• Gode datakunnskaper og stor interesse for
geomatikkfaget
• Evne til å skape gode kunderelasjoner
• Strukturert, selvstendig og systematisk
• Norsk ev. skandinavisk språk

Vi tilbyr:
• Arbeid i et stort, utviklende og ledende landmålingsmiljø
• Aktivitet i hele Norge og i andre nordiske land
• Tilgang til moderne utstyr og programvare
• Konkurransedyktig lønn og gode forsikringsordninger
• Godt, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø
Kontakt oss for ytterligere informasjon eller send søknad med CV snarest og senest innen 31. juli 2017 til:
Driftssjef: Jørn Thorsen, 95 16 41 60 / jorn.thorsen@geomatikk.no
Daglig leder: Håkon Andresen, 90 50 64 74 / hakon.andresen@geomatikk.no

