Specialistisch Projectleider Geo-informatievoorziening
Aantal uren: 36
Soort dienstverband: Vast publiekrechtelijk

Zorg jij ervoor dat onze geo-informatie zó beschikbaar komt, dat die optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling, het beheer en
functioneren van de stad? Zoek jij samen met collega’s graag naar nieuwe manieren om dat zo goed en efficiënt mogelijk te
doen? En heb jij uitgebreide geo-informatiserings- en databasekennis? Dan ben jij de collega die we zoeken!
Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis. Eindhoven barst van de energie. Verbeelding,
creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. Dat DNA zit ook in de genen van de gemeente. We experimenteren en innoveren
volop. Met én voor de stad, steeds in een andere rol en in wisselende netwerken. De passie, het vakmanschap en de talenten van
onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Die geven we dan ook de ruimte. Want we hebben maar één doel: samen Eindhoven
beter en sterker maken. Jij werkt vanuit de afdeling Geo-informatie & Kwaliteit. Daar draait alles om het monitoren van de
kwaliteit van de openbare ruimte, de controle van het werk van aannemers en het goed in kaart brengen van de stad, in al haar
facetten. Zodat iedereen die aan Eindhoven werkt uitgaat van dezelfde basis. We beheren het gemeentelijk GeoFundament en
stellen van daaruit data en informatie voor gemeentelijke werkprocessen beschikbaar, net als Open Data.
De afdeling werkt als onderdeel van de sector Realisatie & Beheer, die staat voor de fysieke inrichting en het beheer van de
openbare ruimte, handhaving en toezicht en het inzichtelijk maken en houden van de fysieke stad. We besteden veel
werkzaamheden uit. Dat maakt ons slank en slagvaardig. Voortdurend zoeken we naar slimme, innovatieve samenwerkingsvormen
en pakken we een regievoerende en faciliterende rol.

Jouw uitdaging
Jij zorgt ervoor, dat proceseigenaren de geo-informatieproducten en –toepassingen krijgen die hun werkproces optimaal
ondersteunen. Daarvoor organiseer je de samenwerking met gegevens- en informatiebeheerders, met ICT-architecten en uiteraard
met degenen die een informatievraag hebben. Voor jou ligt de focus daarbij op de opzet van het informatiemodel, de samenhang
tussen de verschillende gegevensregistraties, het inrichten en toegankelijk maken van onze geo-databases en het zelfstandig
beantwoorden van complexe geo-informatievragen.
Daar waar je collega’s nodig hebt om dat efficiënt te doen, weet je jouw omgeving goed te organiseren en projecten te definiëren,
te plannen en resultaatgericht te leiden. Voortdurend signaleer je verwachtingen, behoeften, kansen en ontwikkelingen. Je vertaalt
kansen naar concrete en gedragen projectvoorstellen en waarborgt dat producten en diensten van de afdeling aan blijven sluiten
op de verwachtingen, behoeften en ontwikkelingen met betrekking tot geo-ICT.

Jouw profiel
We zijn op zoek naar een HBO’er Geo-informatica, Geodesie of Geo Media & Design die toe is aan een vervolgstap in zijn carrière.
Of een startende academicus met een geo-informatievoorzieningsachtergrond die een uitdaging in deze functie ziet en ons in zijn
motivatie kan overtuigen. Je hebt ruime ervaring met het ontwerp, de inrichting, opbouw, het beheer en de ontsluiting van
geografische databases. Net als met Oracle Locator, ArcGIS desktop, ArcGIS for Server en FME, en het vervaardigen van doelmatige
geografische informatiemodellen en –producten. Je weet effectief informatievragen op te halen en een goede vertaling te maken
naar doelmatige geo-informatieproducten. Jouw ervaring met het opzetten en resultaatgericht leiden van projecten op het gebied
van informatievoorziening komt je daarbij goed van pas. Van nature ben je gericht op innovatie en ontwikkeling en weet je
mogelijkheden tot verbetering te vertalen naar concrete projectvoorstellen. Bovendien pak je je werkzaamheden projectmatig
aan, weet je projecten te definiëren en effectief te sturen op resultaat. Je werkt zelfstandig, maar functioneert omgevingsbewust
en communiceert snel en gemakkelijk. Je bent praktisch, to-the-point en resultaatgericht. Steeds loop jij vooruit op situaties, zoek
en zie je kansen, signaleer je knelpunten die je effectief weet op te lossen.

Ons aanbod
We bieden je een inspirerende werkomgeving met nadrukkelijk aandacht voor doorontwikkeling en innovatie. Daarbij hoort een
salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, van de tussen € 2517,- en maximaal € 3697,- bruto per maand.
Het gaat om een functie van 36 uur per week.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met Albert Venemans, hoofd van de afdeling Geo-informatie en
Kwaliteit, 040-238 6039. Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Werk@eindhoven.nl, telefoonnummer
040-238 4440.
Je kunt reageren tot en met maandag 6 juni 2016. De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 15 juni, de
eventueel benodigde tweede gesprekken op woensdagmiddag 22 juni 2016.
Solliciteren kan uitsluitend digitaal, via www.eindhoven.nl (www.eindhoven.nl/gemeente/organisatie-vacatures.htm). Reacties per
mail nemen we niet in behandeling. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

Tip a friend

