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Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) werft 

voltijds aan met een contract van onbepaalde duur, met zekerheid tot eind februari 2018 

en optie tot verlenging tot eind november 2019: 

 

GIS SPECIALIST  
MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE 

 

Beleidsdomein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE) 

Agentschap: Eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV 

INBO) 

Niveau: A 

Graad: Adjunct van de directeur  

Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel 

 

FUNCTIECONTEXT 
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en 

kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het situeert zich 

binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en is 

een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon. 

Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert 

of erin geïnteresseerd is. Als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het 

INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar het levert ook informatie voor 

internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Daarnaast 

ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, 

jacht en visserij, en maakt het deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken. 

Het INBO beschikt tevens over een aparte rechtspersoon in de vorm van het Eigen 

Vermogen van het INBO (EV INBO) waar projecten uitgevoerd worden die gedeeltelijk of 

volledig extern gefinancierd worden. Het INBO telt ongeveer 220 personeelsleden en het 

EV INBO ongeveer 50 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici.  

De hieronder beschreven functie wordt opengesteld door het EV INBO. De aangeworven 

persoon zal worden tewerkgesteld in het team open data en onderzoek in de hoofdzetel 

van het INBO in Brussel. 

 

Team open data en onderzoek 

Het team open data en onderzoek verleent technische ondersteuning aan (EV) INBO 

onderzoekers inzake databeheer en herhaalbaar onderzoek. De taken van de acht  

personeelsleden omvatten: ontwikkelen van datamodellen, opzetten van databanken,  

data warehouses en data flow procedures (ETLs), GIS dienstverlening, publiceren van 

gedocumenteerde open data en ondersteunen van herhaalbaar onderzoek. Dit gebeurt in 
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grote mate projectmatig, zowel voor intern als extern gefinancierde projecten 

(waaronder LifeWatch). Er wordt hierin ook samengewerkt met software ontwikkelaars 

en data scientists (externe consultants). 

 

JE TAKENPAKKET 
● Je wordt mee ingeschakeld in de GIS werking van het INBO en je begeleidt en 

ondersteunt gebruikers bij het gebruik van de beschikbare GIS tools en -data: 

○  Je staat ter beschikking om eenvoudige tot iets meer complexe vragen te 

beantwoorden (helpdeskfunctie - eerstelijnshulp). 

○  Je begeleidt onderzoekers zowel methodologisch als technisch bij het 

uitvoeren van GIS-analyses. 

○  Je zoekt naar oplossingen en werkt deze zelf uit voor een aantal specifieke 

en complexe GIS-toepassingen. 

○  Je helpt mee bij de ontwikkeling van gespecialiseerde geoprocessing tools, 

modellen of applicaties. 

○  Je werkt mee aan een centralisatie en optimalisatie van de GIS-kennis en 

de GIS-projecten zowel technisch als inhoudelijk. 

○  Je helpt mee aan het beschikbaar stellen en up-to-date houden van interne 

en externe aangeleverde GIS-data. 

● Je werkt mee aan de ontwikkeling en opbouw van geografische databanken, 

web(map) services en toepassingen (bv. Geoloket,…). 

 
JE PROFIEL 
Je diploma 

● Je beschikt over een masterdiploma met een sterke GIS/Geo-Informatica 

invulling. 

Je werkervaring 

● Je hebt relevante ervaring, bij voorkeur minstens 3 jaar, in de Geo ICT (GIS). 

Je technische competenties 

Vereisten: 

● Je hebt een goede kennis van GIS. 

● Je hebt ervaring met de ArcGIS desktop toepassing voor het uitvoeren van GIS 

helpdesk taken en uitgebreide analyse-opdrachten. 

● Je hebt kennis van open GIS standaarden en formaten (geojson, KML, OSM, etc.). 

● Je hebt uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels. 

Bij voorkeur: 

● Je hebt ervaring met open source GIS toepassingen (QGIS, Leaflet, Carto, gdal, 

etc.). 

● Je hebt ervaring met server GIS toepassingen (ArcGIS Server, Geoserver, etc.). 

● Je hebt ervaring met of sterke interesse in programmeren in Python (inclusief 

aanspreken van webservices). 

● Je hebt ervaring met of interesse in natuurwetenschappelijk of 

biodiversiteitsonderzoek. 
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Je gedragscompetenties 

 

● Analyseren (niv. 2)  

Je legt verbanden en ziet oorzaken. 

 

● Oordeelsvorming (niv. 1)  

Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert 

een hypothese. 

 

● Innoveren (niv. 1)  

Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken. 

 

● Klantgerichtheid (niv. 1) 

Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden. 

 

● Netwerken (niv. 2) 

Je legt nieuwe contacten die voor je taak en opdracht nuttig kunnen zijn. 

 

● Plannen en organiseren (niv. 1)  

Je plant en organiseert je werk effectief. 

 

● Zorgvuldigheid (niv. 2) 

Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren.  

 

● Flexibiliteit:  

Je vertoont openheid voor andere vakgebieden die buiten de reikwijdte van je 

eigen functie vallen en bent bereid in een andere richting te evolueren als de 

specifieke omstandigheden van het INBO dit vereisen. 

 
HOE SOLLICITEREN? 
Solliciteren kan tot en met dinsdag 14 maart 2017 . Om te solliciteren e-mail je je 

motivatiebrief en CV naar rekrutering@inbo.be. 

SELECTIEPROCEDURE 
● Preselectie op basis van je motivatiebrief en CV. 

● Kandidaten die geselecteerd worden op basis van hun motivatiebrief en CV zullen 

per e-mail uitgenodigd worden voor het eliminerend onderdeel met case en 

bijhorend technisch interview dat doorgaat op maandag 20 maart 2017 te 

Brussel.  

● Kandidaten die weerhouden worden, zullen per mail uitgenodigd worden voor 

computertesten op dinsdag 21 februari 2017. Deze online testen zullen thuis 

kunnen afgelegd worden.  

● Daarnaast worden de kandidaten ook uitgenodigd voor het competentie-

interview dat doorgaat op vrijdag 24 maart 2017 te Brussel. 

● Hou vanaf donderdag 16 februari 2017 je mailbox in de gaten en zorg ervoor 

dat je je kunt vrijmaken op de bovenstaande data. 

Bij het technisch gedeelte peilen we aan de hand van de case naar het niveau van 

je technische kennis en wordt je visie op de functie besproken. Tijdens het 

competentie interview peilen we naar je persoonsgebonden competenties. 

mailto:rekrutering@inbo.be
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● Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld 

in deel III, hoofdstuk 2 van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) en het slagen 

ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire 

bevorderingsfunctie. 

● Je kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur en na 

afloop van de selectieprocedure feedback vragen. 

ONS AANBOD 
● Een voltijds contract van onbepaalde duur, met zekerheid tot eind februari 2018 

en optie tot verlenging tot eind november 2019. 

● Een boeiende en uitdagende functie. 

● Je komt terecht in een dynamische organisatie en team dat oog heeft voor 

innovatie en dat een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

● Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met 

moderne ICT-middelen betreft. 

● Je kan op termijn 1 dag per week telewerk verrichten. 

● De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om 

het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij 

je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.  

● Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering 

zijn gratis. 

● Je krijgt maaltijdcheques van 7€ per gewerkte dag. 

● Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (schaal A111). 

Voor meer informatie over de bijbehorende salarisschaal en de 

arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid kan je terecht op 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-

overheid/uw-salaris. 

● Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de 

private sector of als zelfstandige worden erkend door de lijnmanager op basis van 

de functievereisten. Relevante beroepservaring in de private sector kan tot 

maximaal 20 jaar verloond worden. 

● De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk 

weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun 

kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 

● Personen met een handicap kunnen structurele en/of organisatorische 

aanpassingen aanvragen bij de emancipatieambtenaar van het INBO via 

daphne.lingier@inbo.be. 

MEER WETEN? 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: 

Daniël Du Seuil, Manager Wetenschapsondersteuning 

E-mail: daniel.duseuil@inbo.be 

Tel.: 0485 70 50 25 

Carine Wils, GIS-coördinator 

E-mail: carine.wils@inbo.be 

Tel.: 02 525 03 61 

Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je contact 

opnemen met: 

Daphne Lingier, HR medewerker 

E-mail: daphne.lingier@inbo.be 

Tel.: 02 525 03 14 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/uw-salaris
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