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Applicatie- en GEOdata beheerder

“Ik beheer ruimtelijke informatie zodat mijn klant een goed beeld van de werkelijkheid heeft.”

HBO | 1 jaar, mogelijkheid tot vast | 36 uur

Maak kennis met EC GEO!
Samen met de gemeenten Leudal, Nederweert en Roermond heeft Weert een regionale samenwerkingsorganisatie opgericht voor
de uitvoering van de geografische taken, het zogenaamde Expertise Centrum Geo (EC Geo). Vanaf 2018 tot in ieder geval het
evaluatiemoment in 2019 verzorgt de gemeente Leudal voor de vier gemeenten de geo-werkzaamheden. Gelijktijdig worden de
geografisch medewerkers van de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert, inclusief de Applicatie- en GEOdata beheerder
gedetacheerd aan de gemeente Leudal. De geo-medewerkers worden ingezet binnen de gemeenten Leudal, Nederweert,
Roermond en Weert. Tot de belangrijkste taken van de medewerkers behoren werkzaamheden voor de basisregistratie
grootschalige topografie (BGT) en voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Tegen deze achtergrond is de Gemeente
Weert op zoek naar een Applicatie- en GEOdata beheerder.

Werken als Applicatie- en GEOdata beheerder
Heb je een gedegen kennis op het gebied van gemeentelijke processen, basisregistraties en GEO-informatiesystemen? Dan
zoeken wij jou! De applicatie- en GEOdata beheerder is verantwoordelijk voor het GEO applicatielandschap en de geografische
gegevens waarmee gewerkt wordt. Wij verwachten dat je inzicht hebt in gemeentelijke processen en de relatie weet te leggen
met het stelsel van basisregistraties. Met jouw visie op de toekomst weet je wat er op de gemeenten afkomt en wat er van jou als
beheerder verwacht wordt. Samen met jouw GEO collega’s zorg je voor een juiste, actuele en volledige GEO dienstverlening en
zorg je dat we voldoen aan de huidige en toekomstige wettelijke verplichtingen.

Taken, activiteiten en verantwoordelijkheden
·

Functioneel beheer van Nedgraphics/GEO applicaties zoals NedBrowser, Nedgeomagazijn, NgDW, Nedplan,
IGOS/GeoCAD, NedBGT, NedBRK, QGis, Kaartviewer, etc. (BISL);

·

Service level management en versiebeheer van de software;

·

Beheren van de geometrische basisgegevens, verantwoordelijk voor de afgesproken gegevenskwaliteit, actueel, juist en
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volledig houden en beschikbaar stellen van de GEOdata bestanden;
·

Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het beeldmateriaal;

·

Treedt in overleg met inhoudelijk verantwoordelijke over het gebruik van GEO-applicaties in beheerprocessen;

·

Beleidsmatig vormgeven aan de wijze waarop GEO-informatie binnen en buiten de afdeling gebruikt kan worden;

·

Is aanspreekpunt voor leveranciers van software en gegevens;

·

Functioneert als (deel)projectleider;

·

Beoordeelt de kwaliteit van de gegevens vanuit de processen en onderneemt actie als deze niet voldoen.

Jouw achtergrond
·

Je hebt een afgeronde (HBO) opleiding in de richting van Geo-ICT of gelijkwaardig;

·

Aantoonbare kennis van systemen met een ruimtelijke component, kennis van NedGraphics-applicaties is een pré;

·

Je hebt kennis van het ruimtelijk domein, de wettelijke verplichtingen en hebt een visie op de gemeentelijke GEO
Informatie voorziening;

·

Verder ben je standvastig en weet de gebruikers te overtuigen van het gebruik van de juiste werkwijze en
(basis)gegevens;

·

Je bewaakt het overzicht in een complexe omgeving en weet (eventueel met de leveranciers) de juiste prioriteiten te
bepalen;

·

Je bent een teamplayer, maar kan ook goed zelfstandig werken. Tevens ben je flexibel, efficiënt, klantgericht,
analytisch en probleemoplossend.

Daarom wil je bij EC GEO werken!
Jij krijgt écht de mogelijkheid om je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en
vrijheid om het eigen werk in te delen en vorm te geven. Wij stimuleren interne groeimogelijkheden en door onze diversiteit aan
functies zijn er volop kansen om te groeien!

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie indicatief schaal 8/9 op basis van 36 uur per week.
Daarnaast bouw je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) op ter waarde van 17,05% van het salaris. Dit budget kun je
uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding.

Ga ervoor!
Overtuig mij en mijn collega’s op geheel eigen wijze van jouw motivatie en enthousiasme. Reageer via www.banenpleinlimburg.nl
uiterlijk 31 december 2019 t.a.v. Manon Krauth (tel. nr. 06-27169247). Een assessment en/of een Profile Dynamics analyse
kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Competenties
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Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Klantgerichtheid
Samenwerken
Kwaliteitsgerichtheid
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