
 

Creatieve geodata analist (m/v) 

Voor onze diverse diensten en projecten zoeken wij een creatieve geodata analist die 
ons helpt met complexe problemen rondom het analyseren en visualiseren van geo-
informatie, inclusief Remote Sensing beelden en sensor meetreeksen. 
 
AeroVision is ruim 20 jaar als onafhankelijk adviesbureau actief om haar klanten te helpen 
toegevoegde waarde van geo-informatie te creëren. Ons klantenbestand varieert van internationale 
bedrijven en organisaties, nationale en regionale overheden tot aan boeren en kleinbedrijf. 
 
Ter ondersteuning van onze adviestrajecten en inkoopbegeleiding zoeken wij per direct 
een enthousiaste en creatieve geodata analist: Een uitdagende en veelzijdige functie waarin 
zelfstandigheid en samenwerking hand in hand gaan. De activiteiten zullen zich concentreren rondom 
controle van Remote Sensing, geodata analyses en onze inkoopbegeleiding (luchtfoto’s, drones 
opnames, satellietbeelden). Daarnaast verwachten we een bijdrage aan de zeer diverse activiteiten 
binnen AeroVision. Vind jij het leuk om verschillende ruimtelijke vraagstukken te analyseren en ben je 
thuis in analyseren en beoordelen van luchtfoto’s en satellietbeelden voor verschillende 
gebruikstoepassingen? Ben je een teamspeler en word je enthousiast van het halen van een 
gezamenlijk resultaat? Kom dan eens praten. 
 

Wat ga je precies doen? 

▪ Ondersteuning in inkoopprojecten voor luchtfoto’s en satellietbeeldmateriaal; 
▪ GIS analyses uitvoeren ten behoeve van o.a. acquisitie en projectvoorbereidingen, 

visualisaties, ruimtelijke vraagstukken en verschillende (internationale) 
onderzoeksprojecten; 

▪ Kwaliteitsbeoordeling van beeldmateriaal van drones, luchtfoto’s, satelliet, etc.; 
▪ Vraagbaak voor geodata en remote sensing data voor de collega’s; 
▪ Denkt mee in de ontwikkelingen van toepassingen van geodata, beeldmateriaal en geo-ICT; 
▪ Werkt mee aan de verdere uitbouw van de diensten van AeroVision. 
▪ Ondersteuning voor applicaties voor aanbestedingen en open calls zoals MIT en 

Hackathons 
 

 Onze ideale medewerker heeft:  

▪ Conceptuele en praktische kennis van de verwerking en analyses van geo-informatie; 
▪ Kennis van de producten uit de fotogrammetrie en remote sensing; 
▪ Kennis van GIS en RS tools en software zoals; QGIS, R, Python etc. 
▪ Kennis van deep learning en andere AI technieken voor data analyse; 
▪ Aantoonbare ervaring op bovenstaande 4 punten strekt tot aanbeveling; 
▪ Affiniteit met Geo-ICT en data uitwisseling. 
▪ Vermogen om resultaten helder en bondig te verwoorden in rapportages; 
▪ Goede beheersing van de Engelse taal; 
▪ Initiatief, eigen inbreng en zelfstandigheid; 
▪ Creatieve en resultaatgerichte instelling; 
▪ Goede professionele sociale vaardigheden (Communicatie, samenwerking, planmatig 

werken etc.); 
  

Interesse met CV kan via email kenbaar gemaakt worden naar leon.hendriks@aerovision.nl o.v.v. 
Sollicitatie Creatieve Geodata Analist. Voor vragen kun je contact opnemen met Leon Hendriks via 06-
52457618. 
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