
GIS-medarbejder 
Arbejdssted: Trafik, Vej og Park, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding

Arbejdstid: Stillingen er på 37 timer pr. uge med flekstid, tidsbegrænset til 18 måneder, men 
med mulighed for forlængelse.

Ansættelsestidspunkt: 1. september 2020

Hvad kan vi tilbyde:
Vil du give vores driftsdata en saltvandsindsprøjtning? GIS-medarbejder søges til 
projektstilling
 
I Kolding Kommune er vi i gang med et hovedeftersyn af vores drift af vej- og parkområdet og 
en af de store opgaver bliver at registrere og beskrive en lang række elementer i detaljer 
inden udgangen af 2021. 
 
Derfor har vi brug for din hjælp de næste 18 måneder til at opdatere vores kortgrundlag i GIS. 

Funktioner: 
Med din ekspertise skal vi i mål med at:
 

◾ Registrere og opdatere driftselementer langs med kommunens veje i GIS:Vi har allerede en 
linje-registrering af diverse elementer på disse veje, som vi ønsker at konvertere til en 
registrering af flader på de samme arealer. Dette for at opnå en større detaljeringsgrad, og 
samtidig gøre det muligt at prissætte mere nøjagtigt de driftsopgaver knyttet til de 
forskellige elementer i registreringen. 

◾ Kvalitetssikre registreringer i samarbejde med kommunens driftsmedarbejdere:
Registreringen vil primært foregå på kontoret, ved hjælp af luftfoto, gadefoto og 
kortmaterialer. Marktilsyn kan også forekomme, om nødvendigt. Derefter skal det 
registrerede valideres i samarbejde med de medarbejdere som udfører driftsopgaverne. 
Både for at drage nytte af deres lokalkendskab, og for at sikre at der er en fælles 
forståelse omkring de nye driftselementer og de tilknyttede kvalitetsbeskrivelser.

Kvalifikationer:
Vi forventer af dig:
 

◾ At du har en relevant teknisk/naturfaglig uddannelse, som f.eks. jordbrugsteknolog, kort- 
og landmålingstekniker, skov- og landskabsingeniør, have- og parkingeniør, eller anden 
teknisk/praktisk erfaring. Du må gerne være nyuddannet.

◾ Erfaring med GIS og gerne kendskab til ArcMap.
◾ Erfaring med registrering af driftselementer vil være en fordel.
◾ Du arbejder struktureret og systematisk.
◾ Du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.
◾ Du løser dine opgaver selvstændigt og byder ind med nye initiativer, så udfordringer bliver 

løst bedst muligt.
◾ Du har et godt humør og gåpåmod.
◾ Da arbejdet primært vil foregå foran en computer, skal du trives med skærmarbejde.
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◾ Du har kørekort til personbil

Hvem er vi?
Du bliver ansat i Trafik, Vej og Park, hvor vi er 31 engagerede kollegaer, der varetager drifts-, 
anlægs- og myndighedsopgaver inden for områderne trafik, vej og grønne områder. Vi har et 
tæt samarbejde med vores kollegaer i Entreprenørafdelingen, som drifter en stor del af 
kommunens arealer. Vi sidder i et åbent kontormiljø på Nytorv 11, i By- og 
Udviklingsforvaltningen, centralt i Kolding by. Vi har et fantastisk godt arbejdsklima, hvor vi 
vægter fællesskab, frie rammer og humor højt. Du får fagligt dygtige kollegaer at sparre med, 
og du vil være omgivet af en ledelse og kollegaer, der brænder for deres opgaver. 
Der er i forvejen 2 GIS-medarbejdere i afdelingen, og dine arbejdsopgaver vil foregå i tæt 
samarbejde med dem.
Om By og Udviklingsforvaltningen
I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en 
attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe 
positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed 
rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.
Om Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt 
beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen 
”Sammen designer vi livet” og et mindset vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af 
forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, 
virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Heine Fischer Møller – generelle spørgsmål (mail: heinm@kolding.dk, tlf.: 
79792885)
Teamkoordinator Lars Termansen Barsballe – generelle spørgsmål (mail: labar@kolding.dk, 
tlf. 79796365)
GIS-medarbejder Peter Jakobsen – GIS spørgsmål (mail: petja@kolding.dk, tlf.: 79794901) 

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".
Ansøgningen skal vedlægges relevante uddannelsesbeviser. Ansøgningen skal vedlægges 
dokumentation for (X år) relevant erfaring 

Ansøgningsfrist: 28. juni 2020

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt 2. og 3. juli og evt.  6.  og 7. juli 2020

 

 

  


