AECOM: Environmental Consultant (French speaking)
Our Environmental Services team currently has an exciting vacancy for a
French speaking Environmental Consultant. The successful candidate will work
in a dynamic team which undertakes a wide variety of projects for mainly
international private sector clients based in Belgium and abroad. These
projects involve, but are not limited to contaminated soil investigation and remediation, risk assessments, remedial
design and follow-up.
We’re looking for a consultant with good knowledge of the soil and groundwater legislation in Belgium who’s eager
to get involved and manage, independently or in team, smaller to large size and complex soil and groundwater
problems.
AECOM has a strong safety culture which is supported across the business worldwide. As part of our team, you're
expected to implement safety, quality and customer focus into your day-to-day activities. You’ll participate in all
safety initiatives, you’ll ensure the safety of yourself and your colleagues and you’ll support and achieve safety
objectives through orienting, training and coaching.

Minimum Requirements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master or BSc degree in Geology, Geography, Bio Engineering or another technical, environmental or
chemical field of study.
We are looking for a fluent French speaking candidate with very good English written and verbal language
skills.
Around 5 year experience in a similar role within the environmental consultancy sector.
Confidence with client communication.
Demonstrated excellent analytical and report writing and communication skills.
Solid attention to detail and thorough approach to work.
Has knowledge of present- day Belgian Soil & Groundwater legislation.
Able to work both independently and in teams.
Room for self-development and initiative in a young and dynamic team.
The candidate should have a valid driver license for a car.

Preferred Qualifications
Willingness to travel occasionally within mainly Belgium and occasionally in the Netherlands or abroad to meet the
needs of specific projects.

ANTEAGROUP: Adviseur - Projectleider Omgevingsbeleid en
klimaat
Antea Group België is een adviesbureau actief binnen de sectoren infrastructuur,
milieu, ruimte en water. In België tellen we 240 collega’s die werkzaam zijn op onze
kantoren te Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Namen. We zijn deel van de
internationale Antea Group, met collega’s zowel binnen als buiten Europa.
Onze missie: Wij willen onze klanten gidsen naar projecten die relevant zijn in een steeds veranderende omgeving.
Onderzoek en ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol. We zoeken daarbij een collega-projectleider integraal
omgevingsbeleid en klimaat. Wil jij met ons de wereld van morgen mee vorm geven?

Wat ga je doen?
In een continu veranderende wereld, waarin behoud en ontwikkeling van een duurzame leefomgeving voorop staat,
werk jij mee aan projecten rond omgevingsbeleid en klimaatadaptatie. Als adviseur analyseer en beoordeel je
zelfstandig, vanuit een ruime multidisciplinaire invalshoek, beleidsvragen. Tevens treed je op als coördinator voor
geïntegreerde ruimtelijke studies , dit zowel voor openbare als particuliere opdrachtgevers.
Als Projectleider krijg je de kans om verantwoordelijkheid op te nemen in het coördineren van opdrachten, zowel
inhoudelijk als procesmatig. Je communiceert vlot en onderhoudt operationele contacten met alle betrokkenen,
bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en stuurt overlegmomenten aan.

Wie ben jij?
Ervaring is belangrijk, goesting en geestdrift nog belangrijker. In onze aanpak hebben we iemand nodig die
opdrachten kan coördineren en hierbij over de nodige maturiteit beschikt. Als jij ondernemerschap uitstraalt en
initiatief neemt om enerzijds uitdagende opdrachten inhoudelijk tot een goed einde te brengen en anderzijds onze
klanten te gidsen bij boeiende projecten, dan spreken we jou graag.
•
•
•
•

Je hebt een hogere wetenschappelijke opleiding genoten (ingenieur, geograaf, ruimtelijk planner, …) met
sterke affiniteit inzake ruimtelijk aspecten, omgevingsbeleid en klimaat vanuit een integrale visie.
Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied rond geïntegreerde studies en het
coördineren van processen is een van je sterktes.
Je hebt een netwerk binnen de sector wat je onderhoudt en verder uitbreidt.
Je hebt ervaring met communicatie en participatie binnen projecten zowel als met het aansturen van
mensen of neemt hiervoor de verantwoordelijkheid op.

ARCADIS: Projectmanager Verkeer en Mobiliteit
Onze VISIE bij ARCADIS is al snel onze PASSIE
geworden: Improving the quality of life. Deze passie,
onze mensen en de samenwerking met onze klant
geven ons de kans om de toekomst van de wereld vorm te geven.
Heb jij interesse in de verschillende facetten binnen mobiliteit en verkeer en heb je bovendien een vlotte ontwerpen schrijfpen? Dan willen wij jou ontmoeten!

Welke uitdaging ga je aan?
De snel groeiende wereldbevolking, en daarmee ook de toenemende mate van verstedelijking, zet de infrastructuur
overal ter wereld meer dan ooit onder druk. Uitdagende overheidsbudgetten vereisen innovatieve oplossingen om
bestaande infrastructuren optimaal te benutten. Opkomende markten moeten dan weer nieuwe infrastructuur
bouwen om te kunnen concurreren. Er is bovendien steeds meer behoefte aan duurzame oplossingen. Een
innovatieve manier van denken dringt zich op.
Wil jij als mobiliteitsdeskundige bij ARCADIS mee het verschil maken?
•
•
•
•
•

Als PM Verkeer & Mobiliteit treed je op als adviesverlener en ben je in staat om eenvoudige antwoorden te
geven op complexe verkeerskundige en infrastructurele vragen.
Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van verkeerskundige ontwerpplannen en beleidsstudies.
Je staat in voor de uitwerking van Mobiliteit studies in het kader van vergunningsaanvragen.
Je bent verantwoordelijk voor het concept en voorontwerp bij infrastructuurwerken, op basis van ruimtelijke
en verkeerskundige analyse (opmaak startnota tot ontwerp).
Je bent het aanspreekpunt in overlegmomenten met de verschillende beleidsinstanties.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een masterdiploma en hebt een uitgesproken interesse in Mobiliteitswetenschappen en
Verkeerskunde.
Je hebt minimum 5 jaar relevante ervaring binnen Verkeer en Mobiliteit.
Je beschikt over vlotte ontwerp- en schrijfvaardigheden.
Jouw hands-on aanpak en sterk organisatievermogen maken van jou een klant- en resultaatgerichte collega.
Je bent een enthousiaste teamplayer, eveneens in staat om goed zelfstandig te functioneren.
Je hebt interesse in multidisciplinaire verkeersprojecten (infrastructuur, milieu, bouw, water).

ARCADIS: Projectmedewerker Waterbeheer
Onze VISIE bij ARCADIS is al snel onze PASSIE geworden: Improving the quality of life. Deze passie, onze mensen en
de samenwerking met onze klant geven ons de kans om de toekomst van de wereld vorm te geven.
Steden en gemeenten zijn de plekken waar wij wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De kwaliteit van onze
bebouwde leefomgeving staat meer en meer onder druk door klimaatverandering die alsmaar zichtbaarder wordt.
De toekomst is meer dan alleen maar water zo snel mogelijk afvoeren. Verschillende stappen kunnen genomen
worden om wateroverlast en droogte te vermijden. Een integrale aanpak is noodzakelijk: gericht op de waterketen
én de leefomgeving.
Voor ons Projectteam Integraal Waterbeheer zijn wij op zoek naar een gemotiveerde projectmedewerker, die intern
opgeleid wordt om ons team te versterken. Je geeft de ruimte binnen steden en gemeenten mee duurzaam vorm
zodat ze een antwoord kunnen bieden aan de toekomst.

Welke uitdaging ga jij aan?
Als projectmedewerker, werk je mee aan verschillende projecten voor en met onze klant. Bij Arcadis krijg je de
ruimte, vrijheid en nodige ondersteuning om ervoor te zorgen dat jouw kennis en ontwikkeling binnen je vakgebied
steeds up-to-date blijft. Je krijgt de kans om je verder te ontwikkelen en te groeien. Een greep uit je takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen met het team maak je conceptontwerpen voor het beheersen van het hemelwater en de vernieuwing
van het afvalwaterstelsel. Dit steeds conform de richtlijnen.
Je werkt een gedragen ruimtelijke visie uit voor een klimaatrobuust watersysteem.
Je vertaalt de behoeften van de klant naar een concrete en haalbare oplossing.
Je brengt de noden en knelpunten in kaart, vertaalt deze in diverse mogelijke oplossingsscenario’s die
voldoen aan de eisen van de belanghebbende actoren.
Je neemt deel aan vergaderingen met diverse stakeholders
Je verzorgt rapportage- en presentatiemateriaal.
Je coördineert het hydraulische reken- en modelleerwerk en bent zelf ook technisch betrokken bij de
projecten.
Je maakt zelf ook hydraulische berekeningen voor hemelwater of grondwater.
Je coördineert het ondersteunend (internationaal) ontwerpteam zowel op gebied van kwaliteit als planning.
Je bent bereid om tot twee dagen per week bij één van onze belangrijke klanten op locatie te werken.

Profiel
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur een master Geografie, Geomatica, Geologie, Bio-ingenieur, Industrieel Ingenieur of
Ruimtelijke Planning en bent net afgestudeerd of hebt een eerste werkervaring achter de rug. Of je hebt een
andere opleiding genoten en bent gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt zin om je volledig onder te dompelen in de wereld van waterbeheer, onze experten leiden je intern
volledig op.
Complexe berekeningen aan de hand van excel templates of GIS schrikken je niet af.
Je kan je onderzoek, berekeningen en resultaten vertalen in een correcte rapportage.
Je beschikt over een goed ruimtelijk inzicht en een logisch redeneervermogen.
Je bent resultaatgericht: je signaleert tijdig knelpunten en komt met oplossingsgerichte voorstellen.
Je bent kwaliteitsgericht: je staat kritisch tegenover de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen.
Je bent bereid jouw kennis en vaardigheden voortdurend aan te scherpen, te vernieuwen en te verruimen
en te delen met je collega’s. Je kan zowel autonoom als in teamverband werken.
Je bent voldoende communicatief om in overleg te gaan met de opdrachtgever en collega’s. Je doet dit
zowel in het Nederlands als het Engels.
Je werkt vlot met MS Office (Excel/Word). Kennis van Autocad, Infoworks ICM, MapInfo, GMS (modflow),
ArcGIS of QGIS is een plus.

CAPGEMINI: GIS technical consultant / developer
For our GIS team we are looking for a technical
consultant / developer or who has at least a few
years of relevant working experience. You’ll be part
of a talented and multi-disciplinary team inside an
international organisation with a dedicated GIS
Centre of Excellence.
Whether your roots are in the GEO-world or in software engineering, the affinity and knowledge you have built up
with both can be expanded by providing you a wide range of trainings and hands-on experiences that will shape your
personal path towards the career of your dreams.
Joining our GIS unit means getting new enthusiastic colleagues, not only in GIS, but also in a broader Capgemini
organization (Custom Software Development practice; Digital practice, …).

Essential Skills
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor or Master degree in Computer Science, or Geography with Geo-ICT focus
About 3 – 6 years of experience as developer or technical consultant (preferably in Geo-ICT context)
Strong interest in software development with experience in
Web development, with at least some of the following technologies: JavaScript, HTML5, Angular, JSON,
REST, Typescript, JavaScript Frameworks
.NET C# and/or Java (front-end or back-end)
Innovative spirit; hands-on exposure to new technologies and trends
Consultant profile: flexibility in assignments/working for different clients
Team player

Nice to have but not essential skills
•
•
•
•

Working knowledge of databases (PostGIS/PostGreSql, SQL Server, Oracle, …)
Knowledge of Open source GIS such as GeoServer, GeoNetwork
Knowledge of Esri GIS API’s and SDK’s, OGC API’s of Geo-ICT
Work experience in utilities and or public sector, and knowledge of GIS solutions for the utilities industry
(ArcFM UT, Smallworld, G/technology, Esri Utility Network Model)

Languages and mobility
•
•

Resident in or willing to relocate to Belgium
Fluency in Dutch, French and English (speaking and writing)

COLRUYTGROUP: Geo Data Analyst
Vacatureomschrijving
Als GIS Analist draag je bij tot de langetermijngroei van Colruyt Group. Je ondersteunt de ontwikkeling van een goed
expansiebeleid aan de hand van geografische analyses en inzichten. Een job met impact op de toekomst van ons
bedrijf!
Naast je werk binnen het expansieteam zet je je geografische inzichten ook in voor andere domeinen binnen Colruyt
Group (performantie huidig winkelnetwerk, geomarketing …).
Je maakt binnen Colruyt Group deel uit van een dynamisch team dat data over huidige en toekomstige locaties van
onze winkels vertaalt in relevante inzichten. Als geo-data analyst zorg je dat alle vragen rond geografie behandeld
worden, zowel voor het huidig winkelnetwerk als in functie van expansie. Dit betekent dat je de nodige data (sociodemografisch, gegevens uit Xtra …) verzamelt en via ruimtelijke analyses verwerkt tot begrijpelijke en aantrekkelijke
kaartlagen en inzichten.
Jouw nauwkeurige analyses vormen de basis voor diverse besluitvormingsprocessen voor een optimaal
winkelnetwerk. Deze analyses kunnen afhankelijk van de vraag zeer uiteenlopend zijn qua vorm: prognoses voor
nieuwe liggingen, impactanalyses bij opening van concurrent in de buurt, cartografische visualisaties voor
marketingdoeleinden …
Je adviseert directies om ons huidig winkelnetwerk te optimaliseren en strategisch uit te breiden.
Je gaat aan de slag in ons hoofdkantoor in Halle en kan een deel van je tijd regionaal werken.

Profiel
•

•

•
•
•

•
•

Opleiding en ervaring – Je hebt bij voorkeur een masterdiploma met focus op geografische analyses
(bijvoorbeeld geografie, ruimtelijke planning, mobiliteitsonderzoek, …). Een ander diploma met voldoende
achtergrond in dataverwerking en –analyse kan ook, als je bereid bent je in de materie onder te dompelen.
Technische kennis – Je kan vlot overweg met software en tools als ESRI, SQL, SAS en/of Python. Je hebt
kennis van cartografische technieken. Ervaring met (geo-)statistische analyses is een plus, net zoals ervaring
in retail.
Analytisch vermogen – Je slaagt erin om data te vertalen naar inzichten en je kan die ook helder en duidelijk
communiceren.
Discretie – Vanuit je functie kom je in contact met heel wat gevoelige informatie. Die behandel je steeds met
de nodige zorg.
Stressbestendig en gestructureerd – Je houdt het hoofd steeds koel en verliest niet snel het overzicht. Dat jij
van nature volgens een duidelijke structuur en planning werkt, geeft jou ook de flexibiliteit om
uiteenlopende aanvragen op te nemen.
Teamspeler – Je houdt van teamwerk maar kan ook zelfstandig werken.
Talenkennis – Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans. Dat is
nodig om vlot te communiceren met al je collega’s.

ELLIPS: Landmeter - Onroerend Erfgoed
Functie
•
•
•

Je staat in voor het volledige proces van de initiële opmeting
tot de uiteindelijke afwerking van de plannen.
Je voert zelfstandig metingen uit met behulp van een totaalstation. Ook met het gebruik van laserscanning
en GNSS ben je vertrouwd.
Je verwerkt de vergaarde data tot volwaardige 2D grondplannen, sneden en gevelplannen.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma Bachelor of Master Landmeten, Bouwkunde, Geografie of Geomatica.
Je hebt ervaring met het meten met een totaalstation en laserscanner.
Je beschikt over ruimtelijk inzicht en hebt affiniteit met architectuur.
Je hebt een uitstekende kennis van Autocad, Bricscad of aanverwante software.
Kennis in 3D- en laserscansoftware is een plus.
Je bezit een goede kennis van MS Office Word & Excel.
Naast je technische bagage heb je oog voor organisatorische en coördinerende aspecten.
Je beschikt over de nodige overtuigingskracht en werkt autonoom en resultaatgericht.
Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.

GEMEENTE BEERSEL: Diensthoofd ruimtelijke ordening
Functie
Als diensthoofd ruimtelijke ordening, mobiliteit, onroerend erfgoed, groen en
begraafplaatsen voer je de verplichte taken opgelegd door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uit. Je bent
verantwoordelijk voor de inhoudelijke lijn van het stedenbouwkundige beleid. Je ontwikkelt een beleid over een
dynamische samenhang met de ruimtelijke aspecten van het gemeentelijk sectorbeleid (huisvesting, economie,
milieu, landbouw, recreatie, mobiliteit, openbare werken, erfgoed…).

Profiel
Je kan teamwerk coachen, stimuleren en sensibiliseren; je kan de juiste prioriteiten bepalen en analyserend denken.
Je bent vlot communicatief, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt daarbij respect voor de waarden en normen van
het bestuur en de organisatie en je weet je neutrale positie te handhaven.
Je beschikt over een masterdiploma en hebt een geldig rijbewijs B.

HR CONCEPT: Adviseur Mobiliteit en Milieueffecten
Functie
•
•
•
•

je bent als adviseur betrokken bij beleidsvragen en je pleegt onderzoek naar de abiotische milieugevolgen
(lucht, geluid, gezondheid) van mobiliteit gerelateerde plannen en projecten.
je rapporteert over effectvoorspelling en maatregelen voor thema’s als mobiliteit, geluid- en luchtkwaliteit
teneinde een doordachte afweging te ondersteunen van ruimtelijke en mobiliteitsaspecten.
je krijgt de kans om verantwoordelijkheid op te nemen in het coördineren van opdrachten, zowel
inhoudelijk als procesmatig.
je onderhoudt operationele contacten met alle betrokkenen en laat de samenwerking soepel verlopen.

Het profiel
•
•
•
•
•
•
•

je genoot een hogere opleiding waarbij de opleiding een sterke affiniteit inzake milieu (bio-ingenieur,
geografie, milieuwetenschappen, …) of mobiliteit (verkeerskunde) toont
je hebt interesse voor onze leefomgeving en de inrichting van de ruimte in het algemeen en de thematiek
rond mobiliteit en hieraan gerelateerde geluid- en luchtkwaliteit in het bijzonder
je hebt een goede kennis van milieueffectenrapportage & mobiliteit en de hieraan gerelateerde effecten
inzake geluids- en luchtkwaliteit i.r.t. effectvoorspelling en –beoordeling
je beschikt over een MER-erkenning (in het bijzonder in de discipline lucht, geluid, gezondheid of mobiliteit)
je beschikt over GIS-vaardigheden en/of kan werken met modellen om de geluids- en/of
luchtkwaliteitsimpact van projecten te berekenen (bv. IFDM Traffic, CAR Vlaanderen)
je hebt ruime relevante werkervaring in het vakgebied rond milieu en mobiliteit
je hebt een grondige actuele kennis van milieueffectrapportage in het kader van Omgevingsvergunningsprocessen, Planbesluitvormingsprocessen of Complexe Projecten

JAN DE NUL: Engineer Marine Environmental Department
Jan De Nul Group is er zich van bewust dat haar activiteiten, bagger
en offshore, zich vaak afspelen in omgevingen die heel gevoelig zijn.
De in-house mariene milieuafdeling volgt de projecten op
gedurende elke fase van het project, waar ook ter wereld. High tech
uitrusting levert high end metingen. Naast het bewaken van de
biodiversiteit wordt er ook preventief gezocht naar nieuwe
methodes om negatieve impact te minimaliseren én mogelijkheden
om positieve bijdrages te leveren aan ecosystemen.

Functie
•

•
•
•
•

Als ingenieur op onze mariene milieuafdeling ben je verantwoordelijk voor het opmaken van projectdossiers
met betrekking tot milieu-monitoring en - management. Daarnaast sta je ook in voor de opvolging ervan
tijdens de uitvoering van de werken.
Tijdens aanbestedingsfase werk je aan de voorbereidende dossierstudies: method statements en
kostenbegroting voorbereiden.
Je implementeert en volgt de vooropgestelde procedures op.
Je bent het aanspreekpunt voor de ingenieurs die op het project (in het buitenland) aan de slag zijn.
Je assisteert bij modellering en materiaalbeheer.

Profiel
Je bent in het bezit van een masterdiploma in 1 van volgende afstudeerrichtingen: bio-ingenieurswetenschappen,
industriële wetenschappen, geologie, geografie of bioloog. Je spreekt vlot Nederlands en Engels. Ervaring in een
gelijkaardige functie is een pluspunt. Je hebt interesse in de mariene wereld.

JAN DE NUL: Surveyor
De survey-afdeling is verantwoordelijk voor de organisatie van de landmeetkundige en
hydrografische opmetingen die uitgevoerd worden vóór, tijdens en na de bagger- of
offshorewerken. Hierbij wordt met de meest moderne apparatuur gewerkt.
Voor de continue uitbreiding van de afdeling zoeken wij enthousiaste nieuwe collega's.
Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring word je ingezet op één van de verschillende projecten wereldwijd.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Set-up van de survey-werkzaamheden bij de opstart van het project: installatie van de apparatuur
(peilingapparatuur, getijdenmeters, apparatuur i.v.m. plaatsbepaling systemen, ...).
Bepalen van de meest geschikte peilingmethode.
Het uitvoeren van de metingen.
Berekenen van de uitgevoerde baggerhoeveelheden.
Opmaken van kaarten aan de hand van specifieke software.
Onderhoud en kalibratie van de verschillende 'hightech' systemen.
Aanspreekpunt m.b.t. plaatsbepaling systemen aan boord van de schepen.
Rapportering i.v.m. de werkzaamheden naar het lijnmanagement.
Opvolging van de werkzaamheden van lokale Surveyors.
Up to date houden van de Survey administratie.

Profiel
Je beschikt over een masterdiploma Industrieel Ingenieur Bouwkunde, Hydrografie, Elektronica, Geologie, Geografie
of Topografie. Ook met een bachelordiploma landmeten en vastgoed kom je in aanmerking voor deze vacature. Je
bent bereid om te werken op onze wereldwijde projecten volgens een 2:1 rotatiesysteem, hierbij verblijf je twee
maanden op project, gevolgd door 1 maand verlof.

PCFRUIT: Data analist
PCFRUIT vzw is het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt in
Vlaanderen maar heeft daarenboven een sterke internationale uitstraling.
In samenwerking met universiteiten, andere onderzoeksinstellingen, de
industrie en de fruitsector wordt onderzoek gedaan dat innovatie en waarde oplevert voor de fruitsector. Via
groepsvoorlichting, demonstratie en individuele telersadvisering worden de resultaten naar de praktijk gebracht.

Functie omschrijving
•
•
•
•
•

U ondersteunt onderzoekers in de diverse disciplines bij de archivering, verwerking en statistische analyse
van big data en bij beeldanalyses
U werkt ons strategisch data-management plan uit
U integreert en connecteert datasets van nieuwe en historische databanken, machines (bv.
sorteermachines), sensornetwerken en remote sensing (precisie-fruitteelt)
U leidt projecten die de opportuniteiten van het Internet of Things en big data analyse onderzoeken en
valideren in de fruitteelt
U neemt actief deel aan het verwerven van dit type projecten

Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master in de bio-ingenieurswetenschappen of wetenschappen of equivalent door ervaring met volgende
competenties:
Uw motto is: ‘hoe meer data, hoe liever’
U bent uitmuntend in ICT en kan programmeren in R en Python.
U hebt een stevige theoretische basis van statistiek o.a. in lineaire en niet-parametrische modellen
U kan effectief communiceren met wetenschappers uit andere disciplines
U hebt ervaring in GIS, IoT en cloud solutions of bent bereid om u hierin te verdiepen
U kan zelfstandig werken maar je blijft een ploegspeler
U bent resultaatsgericht en houdt van een no-nonsense aanpak
U hebt bijzondere interesse in de agrarische sector/ precisie-landbouw

SIGGIS: GIS Constultant
SIGGIS NV is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de integratie, ontwikkeling,
opleiding en ondersteuning van geografische informatiesystemen (GIS). SIGGIS staat
voor “Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions”: het integreren van ruimtelijk
inzicht in de bedrijfsprocessen van organisaties.

Functie
Na een interne opleiding neem je de volgende taken op:
•
•
•
•
•

Implementaties van desktop-GIS bij klanten
GIS-analyses en -modelleringen
Ontwerpen van cartografische producten
Dataverwerking op basis van moderne interactieve tools en scripts
… en nog vele andere interessante taken gerelateerd aan GIS en geografie.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een hogere opleiding genoten: Master Geografie, Bio- of Burgerlijk Ingenieur, Master Informatica,
Industrieel Ingenieur. Ervaring is geen must.
Je hebt affiniteit met ICT en bent een vlotte Pc-gebruiker
Je hebt kennis van softwareontwikkeling en databanken
Kennis van Esri-software, zoals ArcGIS, ArcMap of Portal, of andere GIS-oplossingen is een pluspunt
Je bent klant- en resultaatgericht
Je bent communicatief en een echte teamplayer
Je bent analytisch ingesteld, neemt initiatief en werkt probleemoplossend
Goede kennis van Nederlands, kennis Frans en Engels zijn een plus

SKEYES: UTM Product Manager
De explosieve groei in het gebruik van drones brengt veel uitdagingen
mee voor skeyes om ze op een veilige manier toegang te geven tot
het luchtruim. Om aan deze groeiende markt tegemoet te komen, ontwikkelt skeyes Unmanned Traffic Management
(UTM) producten voor haar klanten.

Wat doet een Product Manager UTM bij skeyes?
•
•
•
•

Je begeleidt de gehele levenscyclus van UTM-producten van gebruikersbehoeftes naar reële producten in
nauwe samenwerking met het UTM-team en/of externe partners.
Je ontwikkelt en implementeert productvisies en-strategieën voor de UTM-producten en -diensten van
skeyes. Dit doe je onder meer door het definiëren van go-to-market en prijsstrategieën.
Om vorm te kunnen geven aan vereisten, functies en eindproducten, verzamel en analyseer je feedback
(behoeftes, noden,…) van (toekomstige) klanten, partners en interne stakeholders.
Door het opstellen van productplannen en roadmaps zorg je er voor dat producten en releases correct en op
tijd worden opgeleverd. Je overlegt met je management en gaat in overleg met andere departementen
binnen skeyes. Hierbij aligneer je de product roadmaps met de UTM-systeemarchitectuur en
specificatiebehoeftes.

Wat maakt jou de ideale Product Manager UTM?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een Master Diploma.
Je hebt een commerciële ingesteldheid gecombineerd met een affiniteit voor technologie.
Je bezit een degelijke ervaring in beheer en lancering van software producten .
Een affiniteit met luchtvaarttechnologie is mooi meegenomen.
Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.
Je werkt gestructureerd en planmatig.
Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus.

STAD ANTWERPEN: Deskundige GIS bij Brandweer
Zone Antwerpen
Ook in 2019 blijft Brandweer Zone Antwerpen verder groeien. We streven naar een uitmuntende
(brand)veiligheid voor onze burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten. Om een goede
dienstverlening te kunnen garanderen zijn we op zoek naar een GIS-deskundige.

Wat ga je doen?
Je bent werkzaam in de directie Technologie van Brandweer Zone Antwerpen. Je voert zelfstandig en in
samenwerking met je collega’s een gevarieerde mix aan taken uit. Je bent verantwoordelijk voor de GIS-cel binnen
de directie Technologie en stuurt hierbij 2 collega’s aan. Als deskundige GIS word je ingeschakeld in uiteenlopende
interventie- en preventiegerelateerde projecten en sta je in voor het beheer en de vormgeving van kaartmateriaal of
afgeleide producten met behulp van een geografisch informatie systeem (GIS). Hierbij ondersteun je in belangrijke
mate op een proactieve wijze de dringende hulpverlening.
Meer concreet ziet je takenpakket er als volgt uit:
•
•

Je zorgt voor directe gegevensuitwisseling met de interventieploegen en logistieke ploegen.
Je biedt ondersteuning aan de seinkamer van de brandweer.

•
•
•
•
•

Je bereidt digitale en cartografische toepassingen voor (verzamelen en aanvragen kaartmateriaal,
verwerking bestaande gegevens,…).
Je zorgt door digitale verwerking en analyse (inventarisatie, aanpassing en bewerking) van gegevens en data.
Je staat in voor het opmaken van kaarten en de bewerking van kaartmateriaal dmv GIS-toepassingen.
Je beheert de gerelateerde informatica-pakketten en volgt de evolutie hiervan op.
Je gaat relaties aan met andere partners in de veiligheidsketen (Port of Antwerp, Stad Antwerpen, Lokale
Politie Antwerpen, nutsbedrijven,...) om GIS gegevens uit te wisselen.

Wat verwachten we van je?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt voeling met cartografisch materiaal en het gebruik ervan.
Je kan correct rapporteren en verslag uitbrengen. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als
schriftelijk, en kan op een heldere en overtuigende manier communiceren.
Je bent analytisch ingesteld en een nauwkeurige werker met oog voor detail.
Je werkt resultaatgericht, efficiënt en georganiseerd.
Je bent in staat zelfstandig taken en projecten tot een goed einde te brengen maar bent eveneens een
gedreven teamplayer.
Je stelt prioriteiten waardoor je steeds het overzicht kan bewaren. Je neemt verantwoordelijkheid en
initiatief.
Je stelt je integer op en kan met de nodige discretie omgaan met gevoelige informatie.
Je bent leergierig en hebt een innovatieve geest.
Je bent bereid naast de dagdagelijkse opvolging van het GIS-datapakket, projectmatig te werken aan
interventie- of preventiegerelateerde onderwerpen.
Je hebt ervaring met GIS software. Bij Brandweer Zone Antwerpen werken we met ArcGIS 10.4 & ArcGIS Pro
dus indien je reeds ervaring hebt met deze pakketten is dat een pluspunt.
Je kan vlot werken met standaard informaticatools (Office, Gsuite,...). Indien je kan werken in python is dat
een meerwaarde.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
•

•

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van het korte type.
Een diploma binnen het domein van GIS is een pluspunt (landmeetkunde, geografie, geologie,
informatica,...).
Relevante professionele ervaring is een pluspunt maar gemotiveerde schoolverlaters komen zeker ook in
aanmerking.

STAD ANTWERPEN: Projectleider klimaatadaptatie in de
publieke ruimte
De Antwerpenaars willen wonen, werken en studeren in een aangename klimaatrobuuste stad.
Daarom zoeken ze een projectmedewerker die de klimaatuitdaging verder wil verankeren in de
(her)aanleg van de publieke ruimte. Ben jij een geboren netwerker met straffe organisatorische
vaardigheden?

Wat doe je?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt mee aan het Stadslab 2050/pilootproject ‘Klimaatrobuuste straten Antwerpen’ dat kadert binnen
het subsidieprogramma ‘Proeftuinen ontharding’ van de Vlaamse Overheid. Het project zoekt naar nieuwe
manieren om de ambities op het vlak van water en groen te verankeren in de werkwijze rond de heraanleg
van de publieke ruimte.
Je bouwt de kennis en expertise mee uit rond het thema klimaatadaptatie en verankert die in het proces
over de aanleg van de publieke ruimte.
Je ondersteunt het proces op het vlak van co-creatie activiteiten met stakeholders zoals stedelijke diensten,
projectpartners en buurtbewoners:
Je organiseert workshops en bereidt ze voor.
Je modereert activiteiten.
Je zoekt naar synergieën tussen het stimuleren van maatregelen op privaat terrein (Ecohuis) en de aanleg
van de publieke ruimte.
Je coördineert alle activiteiten binnen het project: het proces opzetten en coördineren, bijeenkomsten
organiseren, interviews houden, workshopsessies bijwonen, over de voortgang rapporteren…
Je werkt aan een gedragen visie, in eerste instantie binnen de stakeholders, op termijn binnen de hele
organisatie stad Antwerpen.
Je adviseert over klimaatadaptatie bij projecten rond publieke ruimte.
Je neemt het projectleiderschap op bij de uitrol van proefprojecten waarbij elementen van een
klimaatrobuuste straat worden uitgetest in de praktijk.
Na het traject/proefproject trek je leerlessen om die te gebruiken in de algemene werking van de stad bij de
heraanleg van straten en pleinen.
Je documenteert je onderzoek.
Je rapporteert aan de hoofdprojectleider, jouw leidinggevenden en de Vlaamse Overheid.

Wat verwachten we van je?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur (fysische) geografie, architectuur, landschap, stedenbouw, publieke
ruimte, (bio-)ingenieur of een gelijkwaardige richting.
Je hebt kennis van en ervaring met klimaatadaptatie, of je motiveert duidelijk waarom dat thema tot je
persoonlijke interessegebied behoort.
Kennis van de aanleg van publieke ruimte, stedenbouwkundige plannen en/of transitie zijn een pluspunt.
Je hebt bij voorkeur ervaring met het uittekenen, implementeren en verankeren van nieuwe processen.
Je bent een echte teamspeler. Samen met je projectteam zet je sterk in op projectwerking, waarin je je
verantwoordelijkheid volwaardig opneemt.
Je hebt goede organisatorische kwaliteiten. In stresserende omstandigheden behoud je overzicht en
efficiëntie.
Je bent een netwerker die sterk communiceert. Je gaat graag in dialoog met stakeholders om samen een
mooi resultaat te behalen.
Je hebt affiniteit met cocreatieve processen met diverse stakeholders.
Je kan zelfstandig werken en handelt oplossingsgericht.
Je bent plichtsbewust, nauwgezet, creatief en ondernemend.

•
•
•

Occasioneel avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
Je bent bereid je kennis uit te breiden en je verder te specialiseren in klimaatadaptatie.
Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

STAD LEUVEN: Afdelingshoofd mobiliteit
Wat houdt de job in?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je leidt en bouwt de dienst mobiliteit uit.
Je plant, organiseert en stuurt de activiteiten van de dienst.
Je stuurt en motiveert een team van 10 medewerkers. Je volgt hen op en geeft hen
ruimte om hun expertise in het vakgebied uit te bouwen.
Je maakt samen met je team en de diensten ruimtelijk en duurzaam beleid
concrete beleidsplannen op rond mobiliteit.
Je bepaalt als afdelingshoofd de prioriteiten.
Je voert samen met je team projecten uit die passen binnen de plannen rond
regionet, verkeerscirculatie, schoolomgevingen, fietsbeleid, (fiets)parkeren, elektrisch vervoer …
Je zorgt ervoor dat de doelstellingen op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle manier gerealiseerd
worden.
Je vertegenwoordigt de dienst intern en extern en bouwt een professioneel netwerk uit.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig.
Je hebt minstens 3 jaar professionele ervaring binnen het vakgebied verkeerskunde en mobiliteit.
Je hebt ook minstens 2 jaar professionele ervaring in leidinggeven of projectmatig coördineren of aansturen
van medewerkers.
Je houdt ervan om brede samenwerkingen op te zetten met interne en externe partners.
Je bent positief ingesteld en hebt de nodige overtuigingskracht om weerstand om te buigen, je bent een
bruggenbouwer.
Je onderneemt acties om de werking en dienstverlening te optimaliseren.

SWECO: Projectleider MER & Energie
Sweco, a firm grip on the future!
Wil jij mee vorm geven aan de maatschappij van morgen? Dan is Sweco je first
choice employer! Sweco is het meest toonaangevende ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau van Europa en blijft de
evolutie steeds 1 stap voor. Onze 800 gemotiveerde en getalenteerde collega’s maken ons een referentie op de
Belgische markt. Als nieuwe Sweco-medewerker kom je terecht in een uitdagende werkomgeving en krijg je de kans
om aan spraakmakende projecten met veel variatie mee te werken.

Functieomschrijving
Een kwaliteitsvolle en duurzame omgeving is de grootste uitdaging waar de samenleving voor staat. Sweco gaat deze
uitdaging aan. Onder de divisie energy bouwen we samen met onze klanten en vele stakeholders aan de duurzame
leef- en werkomgevingen van morgen. Daarbij is het belangrijk dat we de energietransitie op de voet volgen en dat
we snel kunnen schakelen in deze voortdurend evoluerende markt. Dat is mogelijk door een brede beschikbaarheid
aan experten en kennis in ons team. Onze projectleiders en experten zijn samengebracht in één werking die zich
landelijk uitstrekt. We werken op diverse locaties: Gent, Berchem en Hasselt.

Wie zoeken we
Je werkt binnen een projectteam mee aan de opmaak van milieueffectrapporten, in het bijzonder de coördinatie, en
zal je worden ingeschakeld in het team van MER-deskundigen in ons kantoor te Gent, Berchem of Hasselt. Het
betreft voornamelijk industriële en technische installaties die verband houden met energie gerelateerde projecten.
Je coördineert milieueffectenrapporten zelfstandig of in teamverband, en werkt disciplines uit van een MER. Je
neemt de projectleiding over een m.e.r., bewaakt de voortgang en het budget en voert het overleg met de klant, de
dienst-MER en adviserende instanties.
Daarnaast werk je vanuit je deskundigheid in multidisciplinaire teams aan majeure en geïntegreerde projecten rond
energie en duurzaamheid. Verschillende energie gerelateerde thema’s zoals klimaat, duurzaam productgebruik,
rationeel watergebruik, energie-efficiënte maatregelen… worden door jouw op een geïntegreerde manier aangepakt
en gecoördineerd.

Profiel
•
•
•
•
•

Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de milieueffectrapportage, waarvan 3 jaar met de coördinatie van
milieueffectrapporten.
Je beschikt over een relevant masterdiploma.
Je bent erkend als MER-deskundige of je kan daarvoor op korte termijn voor in aanmerking komen.
Je rapporteert gestructureerd en helder.
Je kan zelfstandig werken maar bent vooral een teamspeler.

VITO: R&D Professional energy and climate strategy – social
aspects
Ons energiesysteem is in volle transitie. De rol en betrokkenheid van
eindgebruikers en andere stakeholders is onmiskenbaar in dit proces. Binnen een
interdisciplinair team werken we middels integrale energiesysteemanalyse aan het bijeenbrengen en beschikbaar
maken van kennis vanuit verschillende domeinen (technisch, economisch, sociaalwetenschappelijk) voor beleid en
strategieontwikkeling. Met deze vacature willen we ons team versterken met een expert die ervaring heeft rondom
de maatschappelijke aspecten van het energiesysteem, met name eindgebruikersgedrag, eindgebruikersparticipatie,
technologie acceptatie en investeringsgedrag.

Functie
•
•
•

•

•

Als expert ondersteun je de ontwikkeling van het Vlaamse en Europese energie- en klimaatbeleid met een
focus op de rol van sociale actoren in het energiesysteem.
Je werkt in een team, maar voert ook autonoom onderzoeksprojecten uit en kan trajecten voor nieuwe
ontwikkelingen identificeren.
Je breidt actief je kennis omtrent energie efficiëntie en hernieuwbare energiebeleid uit via literatuur,
cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van
andere onderzoeksinstellingen en universiteiten op.
Je schrijft mee aan offertes, research proposals, zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de
voorstellen en voert (inter)nationale projecten uit met focus op verdere ontwikkeling van de bestaande
modellen.
Je rapporteert onderzoeksresultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de wetenschappelijke
wereld.

Kwalificaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een Master diploma of PhD in een relevante richting.
Je bent bekend met de conceptuele kaders rondom gebruikersgedrag en socio-technische en
maatschappelijke systeeminnovatie.
Je bent gepassioneerd door internationaal energie- en klimaatbeleid.
Je hebt ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodes (interviews, stakeholderparticipatie), stakeholderen multicriteria-analyse en kan vlot de link leggen met kwantitatieve methodes.
Je hebt bij voorkeur ervaring met statistische en simulatiemodellen, meer specifiek sociale simulatie en
agent-based modellen.
Je hebt een vlotte schrijfstijl die je toepast in onderzoeksrapporten en peer-reviewed publicaties, maar kunt
ook resultaten verwerken tot bruikbaar beleidsadvies.
Je bent een flexibele teamspeler met sterke communicatie skills.
Je valt op door je klantgerichtheid en creativiteit.
Je spreekt en schrijft vlot Engels. Nederlands is een plus.

