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Job inhoud 

Als landmeter sta jij in voor het in kaart brengen van percelen, terreinen, gebieden en gebouwen. In 
eerste instantie wordt dit gedaan door het voeren van opmetingen. Hiervoor wordt vaak de 
kenmerkende theodoliet/one-man-station gebruikt, driepikkel, maar dit kan ook aan de hand van 
een gps of combinatie van de beiden. 
 
Als landmeter ga je echter niet enkel meten, je verwerkt de data. Dit houdt het administratieve luik 
van de functie in, het uittekenen van je afmetingen via een tekenprogramma (CAD), het uitwerken 
van een puntenwolk, klantencontacten en afwerken van een metingsdossier. 

 
Het is een heel gevarieerde functie waarbij je enerzijds een afwisseling hebt tussen buiten werken, 
door weer en wind, maar anderzijds ook instaat voor een correcte administratie op het bureau. De 
soort opmetingen en verwerkingen die gedaan moeten worden verschillen ook naargelang het soort 
metingsdossier. 

 

Opleidingstraject 

Als landmeter in opleiding zullen wij je alle kneepjes van het vak aanleren. Dit zowel door in-house 
opleidingen te geven, maar ook externe opleidingen aan te bieden. 

In eerste instantie zul je ingezet worden als landmeter-assistent, waarbij je vooral de administratieve 
ondersteuning, hierboven besproken, op jou zal nemen. Op deze manier leer je proeven van welke 
dossiers bij ons terecht komen en begin je de eerste inzichten in de materie te ontwikkelen. 

Na een periode van acclimatisatie zal je geleidelijk aan ook opdrachten krijgen waarbij je zelfstandig 
en onder begeleiding de baan op kan om opmetingen uit te voeren.  

Op die manier willen we, door een combinatie van on the job training en georganiseerde 
opleidingen, geleidelijk aan de voeling en expertise aanwakkeren om tot volwaardige landmeter-
topograaf omgeschoold te worden. 
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Voor wie? 

De job van landmeter-topograaf is een ideale job voor mensen die zich in het volgende herkennen: 

Je kan 

- Nauwkeurig te werk gaan en zet graag de puntjes op de ‘i’ 
- Zelfstandig informatie verwerken en opzoekingswerk verrichten 

 

Je bent 

- Wiskundige aangelegd en hebt hierdoor een ruimtelijk inzicht 
- Zowel een buiten- als binnen persoon en werkt graag in beide omgevingen 

 

Je hebt 

- Reeds een opleiding aan de hogeschool gestart of een bachelorsdiploma behaald 
- Ambitie en goesting om een nieuwe wending aan je carrière te geven 
- Een rijbewijs B 

 

Aanbod 

Je komt terecht in een echte familiale KMO waar oog is voor zowel het team als het individu. 

Je wordt begeleid door een team van experten die reeds een jarenlange kennis binnen het vak 
hebben opgebouwd. 

Je krijgt er volop de opportuniteit om bij te leren en jezelf te ontwikkelen binnen de functie van 
landmeter-topograaf. 

Je krijgt de ruimte en het vertrouwen om zelfstandig te werken maar kunt wel terugvallen op jouw 
collega’s en hun expertise. 
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