SYNTROPHOS
Team GEO

Het shared service center Syntrophos levert diensten op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie
(ICT), I-advies, GEO-informatie en basisregistraties aan de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne.
Syntrophos wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit deze gemeenten.
Syntrophos is opgericht in 2013 en vanaf dat moment sterk gegroeid. Inmiddels bestaat de organisatie uit ruim 45
medewerkers. Er is een grote betrokkenheid van de medewerkers bij Syntrophos en collegialiteit is
vanzelfsprekend. Het is een ondernemende organisatie die continue op de hoogte is van nieuwe technologische
ontwikkelingen en daarmee van waarde is voor haar relaties. Innovatief, creatief, zelfkritisch, slagvaardig en flexibel
zijn kenmerken.
Het team GEO-informatie bestaat uit 16 medewerkers. Voor dit team zijn we op zoek naar een nieuwe collega.

Landmeter
Wat ga je doen
Als Geo-medewerker lever je landmeetkundige diensten en producten aan de gemeentes binnen het SSC. Je
verricht werkzaamheden zowel binnen- als buiten. Buiten ben je vaak op jezelf aangewezen waarbij je wordt
ondersteund door GPS en een One-man station. Je zet rooilijnen, kavelgrenzen en geeft hoogte aan voor
bouwwerkzaamheden. Je voert de formatiemetingen uit en meet DTM’s afgewisseld met BAG/BGT/IMGEO
meetwerkzaamheden. Bij alle metingen bereid je je eigen werkzaamheden voor en verwerk je deze tot het
gewenste product.
Wat vragen wij
 HBO werk- en denkniveau, met een gespecialiseerde opleiding (HBO/MBO niveau), aansluitend op het
vakgebied;
 Aantoonbare ervaring en kennis van kadastrale en civieltechnische aspecten van het landmeten;
 Kennis van geautomatiseerde systemen zoals DGDialog, Microstation, MS Office, Move3d;
 Inhoudelijke kennis van een gemeentelijke organisatie en specifiek van de processen die ondersteund worden;
 Ervaring op het gebied van plannen en organiseren;
 Een klant-, service-, resultaat- en samenwerkingsgerichte houding;
 Zelfstandigheid, deskundigheid en nauwkeurigheid.
Wat bieden wij
Bij deze functie hoort een salaris van maximaal € 3.805,- (schaal 9) bruto per maand bij een volledige werkweek van
36 uur. Deze functie is beschikbaar voor 36 uur per week. De rechtspositieregelingen van de gemeente Nissewaard
zijn van toepassing. De aanstelling is voor onbepaalde tijd, voorafgegaan door een aanstelling van een jaar.
Solliciteren
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan vóór 29 juli 2019 je cv met motivatiebrief toe via onze vacaturebank,
te vinden op www.syntrophos.nl/vacatures.
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Contact
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Alain van Hamond, Afdelingsmanager GEO,
telefoon 0181 – 69 5760

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

