Bij DAT.Mobility kun je als GEO/ICT-consultant je ambities waarmaken.
Wij werken in kleine teams aan producten en diensten op het snijvlak van data en verkeer via
geografische informatiesystemen (GIS), scripts, modellen en softwareontwikkeling. Daarvoor zoeken
we een junior/medior GEO-ICT’er die niet per se over werkervaring hoeft te beschikken. Een
constructieve houding, een gezonde dosis ambitie en een relevante opleiding telt bij ons meer mee.
Waarom DAT.Mobility?
De manier waarop we ons verplaatsen blijft veranderen en data spelen hierbij een steeds
belangrijkere rol. Bij DAT.Mobility is alle GIS en ICT-expertise binnen de Goudappel Groep
samengebracht. Wij leveren intelligente en geïntegreerde systemen om niet alleen beter (in)zicht,
maar ook meer grip te krijgen op mobiliteitsgedrag. Daarvoor ontwikkelen wij tools en innovatieve
maatwerkoplossingen, advies en trainingen voor professionals bij overheden, semi-overheden en het
bedrijfsleven.
Wat ga je doen?
Als consultant werk je in een dynamisch team aan projecten van meestal enkele maanden. Je voert
ruimtelijke analyses uit, test en ontwikkelt modellen en prototypes en brengt je kennis in bij projecten
voor onze opdrachtgevers. Je versterkt op die manier ook onze eigen productontwikkeling. Onderdeel
van jouw werk bestaat uit het in kaart brengen van klantbehoeftes en het werken aan inhoudelijke
innovaties. Je bent nauw betrokken bij de kennisontwikkeling binnen de organisatie, je verzorgt
eventuele toepassingen van onze producten en je ondersteunt daarmee ook het commerciële proces.
Deze interessante fulltime functie vanuit Deventer biedt veel mogelijkheden tot persoonlijke en
vakinhoudelijke ontwikkeling mét interne doorgroeimogelijkheden.
Je profiel
Ben je bekend met GEO-ICT of GIS en ben je analytisch ingesteld? Lees dan vooral wat we verder
van je verwachten, want deze functie kan ingevuld worden door specialisten vanuit allerlei richtingen.
Wat heb je hiervoor nodig?
 Een afgeronde HBO/WO bèta opleiding (met bij voorkeur een relatie met GEO-ICT of IT);
 Klantgerichte opstelling met de juiste communicatieve vaardigheden;
 Ervaring met GIS software; ArcGIS, QGIS, Python, Postgis of minimaal de ambitie om je
vaardigheden hierin te ontwikkelen;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 Het zou mooi zijn als je al ervaring hebt als adviseur in multidisciplinaire organisaties en
ervaring hebt met verkeerskundige databronnen.
Geïnteresseerd?
Heb jij interesse om ons team te versterken? Voor vragen over de inhoud van de functie kun je
contact opnemen met Luc Wismans op telefoonnummer 06-22232508. Voor algemene vragen kun je
bellen met de afdeling P&O of Allard van der Slikke op telefoonnummer 0570-666851.
Mail je motivatiebrief, voorzien van je cv, naar infopo@dat.nl

