Eiendomsrådgivere - Grunnerververe
Arbeidsgiver
Terratec AS
Stillingstittel
Eiendomsrådgiver
Frist
18.01.2021
Ansettelsesform
Fast

Vi søker etter
Initiativrike og fleksible grunnerververe til våre kontorer, først og fremst i Stavanger og Oslo,
men Bergen og Trondheim kan også være aktuelle kontorsteder.
Som vår nye grunnerverver/eiendomsrådgiver vil du inngå i vår eiendomsavdeling, der du
blir en del av et tverrfaglig miljø innen geodata og eiendomsrådgivning. Eiendomsavdelingen
består av 14 ansatte med bred eiendomsjuridisk kompetanse, og vi har et mål om å vokse
videre i årene som kommer.

Du får jobbe med
•
•
•
•

Grunnerverv
Seksjonering
Endring og organisering av eiendom
Eiendomsrådgivning

Du vil kunne jobbe opp mot mange ulike kunder, alt fra offentlige etater og private
utbyggere til arkitekter, grunneiere og rettighetshavere.

Stillingen åpner for en variert arbeidshverdag med ulike eiendomsfaglige problemstillinger.
Du vil dermed få mulighet til å påvirke og utvikle din egen arbeidsplass.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har mastergrad innen eiendom eller juridiske fag med hovedvekt på
eiendomsrett. Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring, men nyutdannede
oppfordres også til å søke.
Du må også ha førerkort for personbil.

Personlig egnethet er viktig for stillingen. Vi søker derfor deg som er:
•
•
•
•

strukturert og selvstendig
engasjert og løsningsorientert
har gode samarbeidsferdigheter
god til å kommunisere

Vi tilbyr
•
•
•
•
•

en utfordrende stilling i et sterkt fagmiljø
lønn etter avtale
fleksitidsordning
gode pensjons- og forsikringsordninger
et positivt og sosialt arbeidsmiljø

Om arbeidsplassen
Terratec sin eiendomsavdeling har i dag 14 dedikerte ansatte med kontorsted fordelt på
hovedsakelig Oslo og Stavanger. Teamet vårt består blant annet av ingeniører, landmålere,
jordskiftekandidater, jurister og mastere innen eiendom. Avdelingen utfører oppdrag
innenfor grunnerverv, eiendomslandmåling, matrikkelføring, husplassering, ansvarlig søker i
byggesaker, reguleringsplaner, seksjonering og fradelings søknader. Vi gir også bistand som
sakkyndige til parter som har tvister i rettsapparatet.

Om arbeidsgiveren
Terratec AS er et norsk teknologiselskap som arbeider med kartlegging fra flybårne sensorer,
oppmåling, eiendomsrådgivning og programvareutvikling for norske og utenlandske kunder.
Vi er totalt over 130 ansatte I Norge med hovedkontor på Vækerø i Oslo, og regionskontor i
Bergen, Trondheim og Stavanger. Selskapet har hatt en svært positiv utvikling de siste årene
og har ambisjoner om å fortsette veksten i årene som kommer. Vi er en organisasjon med
solid kompetanse innenfor geomatikkfaget, og organisasjonen kjennetegnes av korte

beslutningsveier, uformell stemning og store muligheter til å være med å påvirke sin egen
arbeidshverdag.
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