Vacature Mobiliteitsexpert
Geo Square NV is een innoverende leverancier van technologie (data - hardware - software en
connectiviteit) om inzichten en oplossingen te leveren voor de h
 edendaagse mobiliteitsuitdagingen.
We werken met verschillende internationale big data bronnen om de klanten nieuwe, rijke en
schaalbare inzichten te geven in de mobiliteit. ODIQ is hierin onze nieuwste online tool om
verkeersdoorstroming te monitoren en analyseren.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar e
 en gemotiveerde, dynamische expert in
verkeerskunde, die enthousiast is om zijn/haar kennis en expertise toe te passen op nieuwe
technologieën en zo de toekomst van mobiliteit mee uit te bouwen.

Hoe wij jouw toekomstige verantwoordelijkheden zien:
Je werkt mee aan de mobiliteit van morgen in projecten voor onze klanten in binnen -en buitenland:
(lokale) overheid, studiebureau’s, wegenwerkbedrijven en ordediensten.
Op je dagplanning staat een brede waaier aan verkeersonderzoeken. Geo Square streeft ernaar
objectieve data aan te leveren via Floating Car Data, hardware-modules (CCTV, ANPR, radar),
telecom-data en andere bronnen. Het is jouw taak om samen met de Sales Manager te bekijken
welke (combinatie van) databronnen het juiste antwoord bieden op de vraag van de klant en hoe je
deze data kan bewerken om tot de juiste inzichten te komen.
Als de ideale bron voor een specifieke vraag nog niet bestaat, ga je met het team op zoek naar
nieuwe data sources. In teamverband ondersteun je de projectleider en lever je zo je eigen bijdrage
aan het ontwikkelen van nieuwe producten binnen de afdeling verkeersplanning.

Daarom hebben we jou nodig:
●
●
●
●
●

Omdat je erg geïnteresseerd bent door verkeer en mobiliteit.
Je hebt bij voorkeur een bachelor -of masterdiploma stedenbouw & ruimtelijke planning,
verkeerskunde, geografie of ingenieur(-architect) op zak.
Je komt graag in contact met klanten en drukt je vlot uit in Nederlands, Frans en Engels.
Idealiter heb je een eerste ervaring in een studiebureau of als mobiliteitsambtenaar bij een
stad of gemeente.
Een eerste ervaring in GIS is mooi meegenomen, of je staat ervoor open om hiermee aan de
slag te gaan.

Dit krijg je van ons:
In ruil voor je betrokkenheid en ondernemende spirit geven we je een boeiende job in een nog
boeiender bedrijf. Je komt terecht in een team met leuke collega’s en dat in een bedrijfscultuur die
verantwoordelijkheidszin en innovatie stimuleert!
Bij Geo Square mag je rekenen op:
●
●
●
●
●
●

Een afwisselend takenpakket. Geen enkele dag is hetzelfde maar bijleren doe je altijd.
Een aangename werksfeer op een vlot bereikbare werkplek in Edegem.
Een gezonde work-life balance. Flexibele werktijden en mogelijkheid tot home-office.
Opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Je wordt uitgedaagd om te groeien en
continu bij te leren.
Een samenwerking op lange termijn (lees: onbepaalde duur!)
Een competitief salarispakket. E
 en brutoloon dat wordt aangevuld met een bedrijfswagen
en tankkaart, maandelijkse onkostenvergoeding, een maaltijdvergoeding en verzekeringen.
Kortom: jij komt niets tekort.

Wil jij je schouders mee onder de toekomst van Geo Square zetten en zo de mobiliteit van morgen
beter èn duurzamer maken? Stuur je cv en een korte motivatie naar
kristel.dewit@geosquare.eu.
Meer info vind je op geosquare.eu en odiq.eu.

