
GIS developer 
Deze vacature wordt ook aangeboden door: SERCO Belgium 
Vaste Job - Online sinds 18 sep. 2018 - gewijzigd sinds 20 september 

Functieomschrijving 
• Design and construction of Geographical Information Systems 
• Technical assistance for the use of GIS software 
• Implementation of geospatial analysis tools 
• Prototyping 
• Elaboration of test programs 
• Integration with other applications 
• Writing of technical documentation 
• Assistance with deployment and configuration of the system 
• Assist with evaluating and testing products delivered by other teams to ensure that they conform to the 
requirements 
and methodology 
• Participation in meetings with the project teams. 

Profiel 
• Good knowledge of GIS software and tools 
• Good knowledge of relational database systems 
• Good knowledge of SQL 
• Good knowledge of geospatial data analysis 
• Good knowledge of programming languages 
• Good knowledge of the design and development of web and multi-tier web applications 
• Good knowledge of modelling tools (e.g. UML) 
• Ability to cope with fast changing technologies used in application developments 
• Ability to participate in multi-lingual meetings, ease of communication. 
• Capability of integration in an international/multi cultural environment. 
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Jobgerelateerde competenties 
Programmeren in een specifieke computertaal 
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren 
Technische specificaties van de informatica applicatie uitwerken en opstellen (lastenboek) 
Informaticacomponenten selecteren, assembleren en integreren (programma's, databanken, specifieke 
ontwikkelingen, ...) 
Een prototype van de technische oplossing realiseren voor validatie door de opdrachtgever (typeconfiguratie, ...) 
De productie van softwareoplossingen realiseren in een omgeving (servers, werkposten, besturingssystemen, ...) 
Technische en functionele problemen analyseren Corrigerende acties, technische aanpassingen, ... voorstellen 
Een prototype of model van de ontwikkeling ontwerpen en uitwerken (design application) 
Behoeften van de klant of gebruiker analyseren Het functioneel lastenboek opstellen (specificaties, termijnen, 
kosten, ...) 
Documenten en technische ondersteuning voor de ontwikkelaars, gebruikers, informaticadiensten, ... uitwerken en 
bijwerken 
Een ontwikkeld product presenteren Gebruikers opleiden over de geleverde informaticatoepassingen 
Fasen en procedures van de technische en functionele tests van informaticaprogramma's en -applicaties bepalen 
en uitvoeren (planning, validatie, ...) 
Informaticaprogramma's en -applicaties ontwerpen en ontwikkelen 

Persoonsgebonden competenties 
Leervermogen hebben 
Samenwerken als hecht team 
Zelfstandig werken 
Klantgerichtheid 
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
Contactvaardig zijn 
Resultaatgerichtheid 
Creatief denken (Inventiviteit) 
Commercieel zijn 

NOT APPLICABLE



Regels en afspraken nakomen 
Plannen (= ordenen) 
Omgaan met stress 
Zin voor nauwkeurigheid hebben 

Aanbod 
Full details on application - Relocation assistance provided, if applicable. 
Please note that this position is also open to freelancers (independent contractors). 

Plaats tewerkstelling 
SERCO Belgium 
Edmond Van Niewenhuyselaan 6 1160 OUDERGEM 

Toon op kaart  

Vereiste studies 
Diploma secundair onderwijs 
of gelijkwaardig door ervaring. 

Talenkennis 
Engels (goed) 
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Werkervaring 
Minstens 2 jaar ervaring 

Contract 
Vaste Job 
Contract van onbepaalde duur 
Voltijds 

Plaats tewerkstelling 
Edmond Van Niewenhuyselaan 6 1160 OUDERGEM 

 


