
De positie 

Als GIS Specialist ben jij dé expert op het gebied van geografische projectinformatie. Of het nu gaat 
om het visualiseren van windmolens, kabels, pijpleidingen, wrakken en ontplofbare oorlogsresten of 
het bijhouden van alle objecten en assets die van belang zijn voor het project. Als wij ons werk goed 
doen, heeft het hele projectteam actuele en correcte geo-informatie. 

Je komt terecht in een team van specialisten op het gebied van GIS. Je maakt GIS-analyses op basis 
van de beschikbare projectinformatie en beheert indien nodig de bijbehorende data in onze eigen 
applicatie, Gridit. Dankzij jou beschikt ons projectteam altijd over actuele bruikbare ruimtelijke 
informatie, de basis voor een veilig en haalbaar project.  

Dit is een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebruik van GIS 
binnen de uitdagende projecten van Periplus. 

Dit ga je doen 

 (Mede)verantwoordelijk voor de aanwezigheid van actuele en specialistische kennis binnen 
de afdeling, de opleiding van collega’s en het uitdragen van deze kennis naar buiten toe; 

 Beoordelen en/of opstellen van offertes en calculaties; 
 Contacten onderhouden met opdrachtgevers en deze adviseren; 
 Bijhouden van relevante ontwikkelingen en je bent op de hoogte van innovaties; 
 Externe zichtbaarheid creëren door inhoud aan te leveren voor onze website, 

nieuwsbrieven, sociale media, beurzen, brancheverenigingen en vakbladen. 

Dit neem je mee 

 Minimaal hbo werk- en denkniveau; 
 Minimaal drie jaar relevante werkervaring in het geo-domein; 
 Een achtergrond in GIS (ArcGIS, QGIS & FME); 
 Nieuwsgierig naar ontwikkelingen en nieuwe technieken; 
 Ziet en benut kansen; 
 Proactief; 
 Een goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal; 
 Ervaring in het werken in een agile omgeving (pré); 
 Een opleiding met aandacht voor GIS (pré). 

Wat wij bieden 

 Uitdagend werk; 
 Meewerken aan betekenisvolle projecten; 
 Een platte, kleine organisatie; 
 Tweemaandelijkse ontwikkelingsgesprekken; 
 Meedenken over innovatieve oplossingen, technieken en methodieken; 
 Mogelijkheid om (internationale) GIS-conferenties te bezoeken; 
 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën; 
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

  



Over Periplus 

We richten ons voornamelijk op de ondersteuning van de bouw en het onderhoud van constructies 
in de energiesector (Olie- en Gasindustrie, Windmolenparken) door middel van hydrografische en 
geofysische dataverwerking, consultancy bij diverse hydrografische, geofysische en archeologische 
projecten en de ontwikkeling van oplossingen voor de onderwaterwereld. 

Onder onze cliënten rekenen wij de grote energiebedrijven, hydrografische inspectie organisaties, 
Rijkswaterstaat en diverse andere overheidsorganisaties. 

Bij Periplus werken ongeveer 25 mensen, ondersteund door talloze zzp’ers. 

Wij groeien, help jij ons mee verder te groeien? 

Ben jij enthousiast geworden? Dan zijn wij benieuwd naar wie jij bent en wat je kunt. Sluit jouw 
profiel niet naadloos aan, maar denk je wel geschikt te zijn voor deze functie? Dan nodigen we je uit 
om alsnog te solliciteren!  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nico Tuijp (020 636 78 91). 


