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ONS BEDRIJF 

Periplus Group is een organisatie die gespecialiseerde IT-oplossingen biedt, alsook kennis en personeel op het gebied van 

hydrografie en verwante disciplines. Naast de ‘traditionele’ hydrografische expertise, leggen we ons tevens toe op het 

aanleveren van applicaties van hoge kwaliteit, adviesdiensten en projectondersteuning op het gebied van geologie, 

geofysica, engineering, milieukwesties, GIS, gegevensverwerking, gegevensbeheer en onderwaterarcheologie. 

 

Met het oog op uitbereiding van onze activiteiten en toenemend aantal opdrachten zijn er functies beschikbaar voor 

hydrografen. De hydrograaf voert zelfstandig of in teamverband hydrografische metingen uit, interpreteert en verwerkt de 

gegevens zelfstandig. 

Hoofdzakelijk vinden de projecten plaats in Nederland op binnenwateren en offshore op het Nederlands Continentaal Plat. 

Daarbuiten ben je als hydrograaf wereldwijd inzetbaar. 

De nieuwe collega die wij zoeken, is iemand die: 

- graag zijn kennis deelt, goed kan samenwerken en communicatief vaardig is; 

- een onafhankelijke en professionele houding heeft waarmee je in staat bent om complexe projecten goed, 

competent en succesvol af te ronden; 

- problemen kan oplossen door gebruik te maken van creativiteit, nieuwsgierigheid en een kritische blik; 

- leergierigheid is naar de laatste technologieën; 

 

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden omvatten in principe, maar zijn niet noodzakelijkerwijs gelimiteerd tot: 

- het uitvoeren van hydrografische metingen; 

- het interpreteren en verwerken van hydrografische gegevens volgens de geldende procedures en werkinstructies; 

- het installeren van hydrografische systemen en software, eventueel inclusief het kalibreren van deze systemen; 

- het optreden als toezichthouder/Client Representative; 

- het voorstellen van verbeteringen in de geldende werkinstructies ter verbetering van de werkprocessen en 

eindproducten; 

- het controleren en bewaken van de datakwaliteit; 

 

FUNCTIE-EISEN 

- HBO Hydrografie/Ocean Technology of vergelijkbaar; 

- MBO+ met 3-5 jaar aantoonbare relevante ervaring; 

- Een gedegen kennis van meetsystemen en instrumentarium evenals een gedegen computerkennis en -ervaring;  
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- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

- Kennis van en ervaring met MS-Office pakketten zoals Word en Excel; 

- Kennis van en ervaring met speciale dataverwerking pakketten zoals QINSy, Qloud, PDS2000, ARCGIS, AutoCAD of 

Terramodel is een pré; 

 

WIJ BIEDEN 

- Een uitdagende baan in een jong bedrijf en in een dynamische werkomgeving; 

- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- 'Training on the job' en de mogelijkheid op het volgen van relevante en professioneel georiënteerde cursussen; 

- De mogelijkheid door te stromen naar verschillende functies binnen de organisatie; 

- 25 vakantiedagen; 

- Goede bereikbaarheid via OV, auto en fiets; 

 

Herken je jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in deze functie, aarzel niet je CV met motivatiebrief te sturen naar 

info@periplus.nl. 
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