
Jezelf én de wereld slimmer maken? 

Geodan (gevestigd in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch) is altijd geïnteresseerd in een kennismaking 
met kandidaten die in ons traineeship graag worden opgeleid tot GIS-specialist. 

Al meer dan 30 jaar maken onze innovatieve GIS-oplossingen de wereld slimmer, veiliger en 
duurzamer. Innovatie die begint met het geloof in de verbindende kracht van locatie en jouw talent 
om complexe vraagstukken te vertalen naar gebruiksvriendelijke oplossingen. 

Je krijgt binnen ons traineeship volop de ruimte om je te ontwikkelen. Je ontdekt, leert en groeit 
door training en door te werken in kleine en grote projecten voor uiteenlopende opdrachtgevers. 
Van PostNL, ABN AMRO en verschillende Waterschappen, tot Rijkswaterstaat, ProRail en het 
Kadaster. Tijdens deze vliegende start van je loopbaan is er alle ruimte voor kennisontwikkeling en 
volg je uiteenlopende trainingen op het gebied van Geo-ICT. Je wordt intensief gecoacht en zo 
ontwikkel je je zowel vakinhoudelijk, als op persoonlijk vlak. 

Aan het einde van het traineeship ben je klaar voor de volgende stap en groei je door naar de rol van 
expert. Dat doe je in een dynamische en open werkomgeving waarin ambitie, innovatie en 
werkplezier samenkomen. 

Wat we vragen: 

• je hebt een academische of hbo-opleiding afgerond, bij voorkeur op het gebied van geo-ICT; 
• je hebt een goede algemene ICT-kennis; 
• je hebt bij voorkeur (enige) ervaring met bekende GIS-tools en -technieken, zoals ArcGIS, 

MapInfo, QGis, FME, dataconversies, spatial databases; 
• je hebt oog voor detail en je werkt secuur; 
• je bent flexibel, nieuwsgierig en vooral leergierig; 
• je bent gemotiveerd, je houdt van aanpakken en je wil jezelf graag verder ontwikkelen; 
• een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Wat we bieden: 

• een uitstekende positie bij een van de meest innovatieve, succesvolle en leuke geo-ICT 
bedrijven van Nederland; 

• een collegiale en professionele werksfeer waarbij je kunt leren van de vakkennis van ervaren 
Geodanners; 

• een interne opleiding bij Geodan, begeleid door ervaren GIS-experts; 
• uitgebreid budget voor het volgen van externe trainingen; 
• minimaal 15 dagen per jaar tijd voor kennisverwerving; 
• de mogelijkheid om in de praktijk veel te leren en te werken aan projecten die er toe doen; 
• goede coaching door een ervaren teamleider, waarmee je een concreet plan voor jouw 

persoonlijke groei opstelt en uitvoert; 
• de mogelijkheid om e-learning (Udemy) of andere trainingen te volgen; 
• een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Meer informatie 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met René Bruinink (tel. 020 – 571 13 11). Je 
kunt je sollicitatie met curriculum vitae onder vermelding van ‘Trainee GIS-specialist’ richten aan 

https://www.udemy.com/
tel:0205711311


Graziella Barrow: werkenbij@geodan.nl 
 
Since the majority of our customers is Dutch speaking, it is mandatory to speak and write Dutch. 
Omdat de meerderheid van onze opdrachtgevers Nederlands spreekt, is het belangrijk dat je de de 
Nederlandse taal goed beheerst. 

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