
 

 

LSG landmeters is een modern en dynamisch landmeterkantoor met vestigingen in Geel en 
Antwerpen. Naast opmetingen en maatvoeringen, behoren ook schattingen tot één van onze drie 
pijlers. Als sterk groeiend en geprofessionaliseerd kantoor zetten we sterk in op de laatste 
technieken maar focussen we ook op een doorgedreven persoonlijke aanpak, zowel naar klanten als 
onze gewaardeerde medewerkers. Zo bouwden we een trouw cliënteel uit van o.a. architecten, 
projectontwikkelaars, aannemers, particulieren, enz. Zij kunnen dan ook steeds rekenen op onze 
deskundigheid en toewijding van onze landmeters.  

Voor onze vestiging in Antwerpen, kijken we uit naar een gedreven (m/v): 

Landmeter  
 

Als landmeter draag je de eindverantwoordelijkheid over je eigen dossiers. Zo sta je zelfstandig in 
voor het correct opmeten van gronden, bv. voor verkavelingen, bouwprojecten, enz. Daarna verwerk 
je deze opmetingen tot kwalitatieve plannen. Verder verzorg je uitzetwerk op diverse kleine en grote 
projecten. Kortom, je wisselt bureau- met veldwerk af, veelal in de regio Antwerpen. Binnen ons 
team kan je rekenen op de nodige ondersteuning en expertise van je collega’s en word je ontzorgt in 
zaken zoals planningen. Zo kan jij je kan focussen op je expertise. 
 
 
Profiel:  

• Je genoot een opleiding tot landmeter en kan bij voorkeur terugblikken op enige ervaring.  

• Je hebt een passie voor het vak en werkt zelfstandig en toegewijd aan je dossiers.  

• Je springt handig om met de gangbare meettoestellen. Ervaring met de meettoestellen van 
het merk Leicade en tekensoftware Pythagoras is een sterke troef.  

• Nauwkeurig en geconcentreerd werken is een must. Op administratief en technisch vlak 
sta je dan ook sterk in je schoenen.  

• Je bent een teamspeler en die graag actief meebouwt aan de dynamiek tussen collega’s.  
 
 
Aanbod:  
Wij hechten belang aan een goede work-life balans. Zo bieden wij de nodige flexibiliteit naar uren toe 
en heb je een mooie vrijheid in je eigen agendabeheer. Onze collega’s werken met moderne 
materialen in een mooie gestructureerd kader. Toch brengt elke dag voor hen een mooie afwisseling 
en de nodige uitdagingen binnen hun expertise. Daarbij zetten we bovendien actief in op een goede 
werksfeer. Wij kiezen voor de persoonlijke aanpak! Je LSG-collega’s zullen je alvast met open armen 
verwelkom op onze team-activiteiten. Uiteraard kan je voor je inspanningen ook rekenen op een 
waarderend verloningspakket met o.a. cafetariaplan, collectief bonussysteem, enz.  
 
 
Interesse?  
Stuur jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Anne-Sophie Horsten. Snelle 
reactie en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren 
contacteren op 014/61 57 87.  
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