
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Inuplan vil vi gerne styrke vores lufthavnsteam i Ilulissat med en erfaren anlægsingeniør, der har et 
indgående kendskab til tilsynsarbejder på større anlægsprojekter. 

Inuplan varetager på vegne af Kalaallit Airports International A/S byggeledelse, fagtilsyn og 
sikkerhedskoordinering på anlæggelsen af den kommende nye Lufthavn i Ilulissat, og søger en medarbejder til at 
føre tilsyn på anlægsarbejderne. 

Du vil med dine kompetencer forstærke vores 3 mand store byggeledelses- og tilsynsteam i Ilulissat. Og derudover 
bliver du en del af en større team af specialister som arbejder på de tre kommende nye lufthavne, og vil være med 
til at løse en af de største og vigtigste bygge- og anlægsprojekter i Grønland. 

Vi forventer:  

• at du har mindst 5 års erfaring med byggeledelse på større bygge- og anlægsprojekter. 
• at du har erfaring med fagtilsyn på anlægsopgaver, hvortil det er en fordel at have geoteknisk indsigt i 

fjeldsprængninger, sprængstenpåfyldninger hhv. på fjeld, permafrost og havbund samt det at kunne udøve 
kompetent kontrol/tilsyn på opgaven. 

• at du har gode samarbejdsevner, da du vil skulle samarbejde med både kollegaer, bygherre og entreprenør. 
• at du kan arbejde selvstændigt på et højt fagligt niveau, hvor frihed under ansvar prioriteres højt. 

 

Om INUPLAN A/S 

Hos Inuplan er vi ca. 40 medarbejdere med hovedkontor i Nuuk, samt afdelinger i Qaqortoq og Ilulissat. Vi dækker 
ydelsesområder indenfor byggeri, anlæg-og infrastruktur, miljø- og renovering, bygherrerådgivning og 
planlægning. 

Vi prioriterer udvikling af vores tekniske kompetencer, og du vil sammen med vores øvrige medarbejdere indgå i 
en virksomhed, hvor ansvar, kvalitetsrådgivning og bæredygtighed vægtes højt. 

 

 

 

 

 

Vi søger: 
ANLÆGSINGENIØR I ILULISSAT 

Vil du være vores nye kollega? 

Hvis ovenstående har vakt din interesse, kan du sende en ansøgning til administrerende direktør Ujarak 
Rosing Petersen på følgende mail: URP@inuplan.gl  
Og du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du blot vil vide mere om arbejdsvilkårene og Inuplan A/S.  

Er du bosiddende uden for Ilulissat, kan der stilles en personalebolig til rådighed samt tilbydes 
tiltrædelsesrejse og bohaveflytning. 

 


