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Tingvoll, 10.11.2022 

 
 

VI SØKER 
 

LANDMÅLER / STIKNINGSINGENIØR 
 
 
Vi ønsker å styrke vår virksomhet på Møre og er derfor på utkikk etter landmåler/stikningsingeniør. 
 
 
Vi søker deg som: 
– Har god erfaring med bruk av Gemini programvare og Leica / Topcon landmålingsutstyr 
– Har erfaring fra bygg- og anleggsstikking 
– Har førerkort kl. B 
– Er engasjert, nøyaktig og har et godt humør 
– Jobber både selvstendig og kan samarbeide i team 
– Eventuelt har erfaring med maskinstyring 
 
 
Vi kan tilby: 
– Konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger 
– Fokus på HMS, kvalitet og trivsel– Faglige utfordringer 
– Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer 
– Mulighet for arbeidstidsordninger 
– Nytt og moderne oppmålingsutstyr 
– En arbeidsgiver med store fremtidige ambisjoner 
 
 
 
For nærmere opplysninger som gjelder stillingen – kontakt: 
 
Daglig leder Emil Fjeldset – tlf. 478 11 560. 
 
Søknad inkl. CV og navn / tlf.nr. på 2 referansepersoner sendes til emil@geomore.no 
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GEO MØRE AS 

Geo Møre AS er et datterselskap til Geo Gruppen AS. Geo Møre er stasjonert i Tingvoll i Møre og 
Romsdal og opererer på Nord-Vestlandet/Midt-Norge. Geo Møre har 2 søsterselskap i Nordland, 
Geo Bodø- og Geo Salten, som utøver samme tjenester i nordlandsregionen. 

Vi i er et firma som spesialiserer oss på geomatiske tjenester for anleggsbransjen. Vi har bred er-
faring fra deltakelse i større prosjekter i anleggsbransjen og sammen med våre samarbeidspart-
nere kan vi tilby det meste av geomatiske tjenester på anlegget, inkludert masseberegning og dro-
nefoto. 

Vi har kunder innenfor bygg og anlegg, stat, kommuner, arkitekter, prosjekteringsfirmaer, husleve-
randører og private. 

 

 

Vi kan levere følgende tjenester: 

 Landmåling 
 Prosjektering veg, utearealer og landskapsutforming 
 Droneflyvning – Flyfoto og 3D modellering 
 Scanning – Overflater, skjæringer, konstruksjoner etc. 
 Maskinstyring – Service, reparasjoner, flytting og montering. 
 Mengdeberegning 

 

 

Godkjenninger:  

Sentral godkjenning  

 Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak, tiltaksklasse 2 
 Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 1 
 Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1 
 Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

 


