GIS acADDemICTs

Functie
Als junior GIS consultant ben je verantwoordelijk voor het goede technische verloop van projecten
bij Realdolmen of bij de klant. Hierbij staat integratie met en ontwikkeling binnen GIS producten
centraal. Binnen jouw project bouw je de nodige kennis op en zorg je ervoor dat de vastgelegde
architectuur gerespecteerd wordt. Op termijn ben je ook inzetbaar voor het uitvoeren van technische
consultancy en/of software ontwikkelings-opdrachten bij klanten.
We hechten veel belang aan het opvolgen van de technologische ontwikkeling, zodat je telkens op
de hoogte blijft van de laatste evoluties in GIS.

Jouw profiel
Je bent iemand die door zijn gedrevenheid en positieve instelling bij klanten het verschil kan en wil
maken. Je bent zelf actief bezig met het bijhouden en verbeteren van je eigen kennis en
vaardigheden.
Vereiste technische kennis:







Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma in de geografie, (bio)ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen of computerwetenschappen
Je beschikt over een gezonde dosis interesse in ICT en de toepassingen ervan
Je bent gefascineerd door cartografie, GIS en CAD
Ervaring met één of meerdere van onderstaande producten of gelijkwaardig:
o GIS: ESRI (ArcGIS for Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS for Server), FME, QGIS,
Openlayers, MapServer
o Ruimtelijke databanken: Oracle (Spatial), PostGreSQL, PostGIS, SQLServer
o Scripting languages: PL/SQL, Python
o Web development: HTML5, JavaScript
o Development: ASP .NET, C#, C++, Java
Ervaring met CAD-omgevingen en koppeling tussen CAD en GIS wordt als een pluspunt
beschouwd, we denken dan onder andere aan AutoCAD en Microstation.

Je beschikt bovendien over de volgende eigenschappen:









Stressbestendig
Zelfstandig kunnen werken
Zin voor initiatief , proactief
Beslissingsnemer
Snel verantwoordelijkheid durven opnemen
Je kan goed luisteren, en bent in staat om de verwachtingen van je klant om te zetten in
eenduidige vereisten
Je bent oplossingsgericht
Je bent bereid om continu bij te leren






Je communiceert vlot, zowel geschreven als gesproken
Goede kennis van beide landstalen (NL/FR)
Goede kennis van het Engels
Je bent flexibel qua werklocatie en werkuren

Ons aanbod










Een degelijk opleidingstraject
Begeleiding door ervaren collega’s
Permanente upgrading van je eigen vakkennis
Een boeiende job in een dynamisch ICT-bedrijf waar een no nonsense cultuur centraal staat
Een aangename en stimulerende werkomgeving en de mogelijkheid om je professionele
ambities waar te maken
Reële doorgroeimogelijkheden zowel naar functie als naar technologische kennis
Een marktconform en competitief salarispakket
Een firmawagen
Andere extralegale voordelen

