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Chefkonsulent 
Danmarks førende rådgivende grundforbedringsfirma inden for afvanding søger chefkonsulent.  

Vi foretager opmåling, projektering og tilsyn ved udførelse af afvandingsprojekter i Danmark, og 

størstedelen af vores kunder ligger i Danmarks mest velkonsoliderede landbrugsområde. Derudover har vi 

også et kundegrundlag i andre EU-lande. 

Vi er en digitalt toptrimmet virksomhed, der er aktiv i digitaliseringen af alle ledningstyper i Danmark, og vi 

har brug for en chefkonsulent, der har indblik i anvendelse af Leica GPS og Zeiss totalstationer, LandCad 

samt AutoCad. Det er også en fordel at have viden om GIS og det matrikulære arbejde.  

Kjeld Morel fortsætter i virksomheden de kommende år og du får en unik mulighed for at overtage 

virksomheden sammen med nøglemedarbejdere i et glidende generationsskifte på favorable vilkår. 

Dine kompetencer 
Du har mindst fem års erfaring som kort- og landmålingstekniker, landinspektør, agronom eller ingeniør, og 

du vil ideelt set have erfaring med ledelse af teams. Du har erfaring med grundforbedring, jordbehandling, 

vandafledning og trives i krydsfeltet mellem det teoretiske, tekniske miljø og det praktiske landbrugsfaglige 

miljø.  

• Du forstår ledelsesrollen 

• Du har flair for IT og kan understøtte udviklingen og anvendelse af vores digitale redskaber 

• Du skal have et diskret, men målrettet, salgsgen 

• Du har forståelse for virksomhedsøkonomi 

• Du kan udarbejde økonomiske kalkuler og tilbud 

 

Du har kompetencer, som kan supplere den eksisterende organisation, og du vil skulle deltage i en fortsat 

forretningsudvikling af Morel. 

Dine opgaver 
Du vil successivt få større og større ansvar for kontakten til de landmænd og bygherrer, som har brug for 

professionel og uafhængig rådgivning inden for følgende områder 

 

▪ Dræn- og afvanding, herunder pumpestationer 

▪ Udførelsesmetoder 

▪ Vandløb og vandløbsregulering 

▪ Vandløbsloven og vandløbsregulativer 

▪ Dimensionering og vandføringsmåling 

▪ Naturgenopretning 

▪ Afvanding af sommerhusområder 

▪ Kontrol med drænreparation ved kabelnedlægning m.m. 

▪ 2D og 3D maskinstyring 

▪ Indmåling og registrering af fiber 

▪ Digitalisering af planer 
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Læs mere om stillingen i job- og personprofil via http://www.morel.dk/job/ 

Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling, og forventelige årlige lønniveau ligger inden for en 

ramme af årligt kr. 720.000, inklusive pension. Kandidater, der indkaldes til 2. samtale, får udleveret 

forretningsplan for virksomheden. 

Ansættelsesproces: 
Ansøgning sendes senest løbende til bvh@jobselection.dk 

Der gennemføres samtale med ansættelsesudvalg, som består af indehaver, medarbejderrepræsentanter 

bistået af chefkonsulent fra Jobselection. 

Inden anden samtale vil du blive præsenteret for en case, som du skal forberede til og fremlægge ved 

samtalen. 

Inden du sender en ansøgning, vil du have gennemført et interview og samtale med chefkonsulent Bjarne 

Voigt Hansen fra Jobselection. Der vil endvidere blive arrangeret et kort kaffemøde med indehaver Kjeld 

Morel. Du er velkommen til at kontakte Bjarne Voigt Hansen på mobil 2715 2915 for yderligere information.  
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