
 

 

Vindingrijke Geo Business adviseur  
 
Ben jij ruim 5 jaar werkzaam bij een gemeente en wil je jouw ervaring inzetten in 
projecten voor meerdere gemeenten? Dan willen we graag met jou kennismaken! 

 
Wij willen ons team van adviseurs op het gebied van geo-informatie graag uitbreiden. Er liggen op 
dit moment veel maatschappelijke vraagstukken en dus ook uitdagingen.  
Een van onze leukste uitdagingen waarin we onze klanten van een zo goed mogelijk advies willen 
voorzien is de advisering en inkoopbegeleiding van hun geo-informatie, met name luchtfoto’s voor 
de bebouwde omgeving.  
 

Wie ben jij?  
Je bent iemand met ervaring in het opzetten, uitvoeren en leiden van projecten in de geo-informatie, 
liefst in toepassingen in het publieke domein. Kennis en ervaring met geo-informatie, geodesie, 
fotogrammetrie, Remote Sensing etc. is een must. Daarnaast is kennis en ervaring in 
informatievoorziening van overheden en andere semi-publieke organisaties zeer gewenst.  
 

Wie zijn wij?  
AeroVision is 20 jaar actief als onafhankelijk adviesbureau om haar klanten te helpen de 
toegevoegde waarde van geo-informatie te benutten. Daarbij starten we bij de informatiebehoefte 
van de gebruiker en vertalen dat naar de mogelijkheden in de markt of nieuwe ontwikkelingen met 
bedrijven en kennisinstellingen. We werken zowel in adviesdiensten als projecten.  
 
Werken bij AeroVision betekent samenwerken in een enthousiast en zeer divers team met 
uiteenlopende opdrachten. We werken vanuit ons kantoor in Amersfoort met de mogelijkheid om 
thuis te werken, maar we gaan ook graag bij onze klanten op bezoek voor een persoonlijk gesprek.  
 
Kortom, we zoeken een nieuwe enthousiaste collega die bijdraagt aan het uitvoeren en 
optimaliseren van onze huidige werkzaamheden, maar die ook een bijdrage kan leveren aan het 
uitbreiden van onze opdrachten en klanten. We denken dat de volgende zaken van belang zijn:  

• Conceptuele en praktische kennis van de verwerking en analyses van geo-informatie;  

• Kennis van geo-informatie producten, waaronder Remote Sensing, beeldmateriaal en geo-
ICT;  

• Kennis van Nederlands beleid en regelgeving waarin geo-informatie een rol speelt (o.a. 
Omgevingswet en het stelsel van Basisregistraties);  

• Vermogen om resultaten helder en bondig te verwoorden in rapportages;  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

• Initiatief, eigen inbreng en zelfstandigheid;  

• Creatieve en resultaatgerichte instelling;  

• Goede professionele en sociale vaardigheden (communicatief, samenwerkingsgericht, 
planmatig).  

 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een email met CV naar leon.hendriks@aerovision.nl.  
Wil je graag eerst nog meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Leon Hendriks, 
telefoonnummer 06-52457618. 


