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Functieomschrijving stagiair GIS 
Voor onze werkvelden Milieu en Geotechniek in Geleen is Geonius op zoek naar stagiair(e)s voor een meewerk- of 
afstudeerstage op het gebied van Geografische Informatiesystemen (GIS). Binnen ons team van adviseurs werk je 
zowel zelfstandig als in teamverband aan de verzameling, verwerking en ontsluiting van geografische gegevens door 
middel van standaard GIS-functionaliteiten of (zelfgemaakte) plugins. Er is een ruim aanbod aan taken waardoor de 
stageperiode naar eigen wens en niveau kan worden ingevuld. 
 

Wat verwachten wij van jou? 
• Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau 

• Je hebt kennis van en ervaring met GIS, QGIS of ArcGIS 

• Voor bepaalde taken is kennis van python (PyQGIS) noodzakelijk 

• Je wilt zowel zelfstandig als in teamverband aan de slag 

• Je vindt het leuk om in een jong en dynamisch projectteam samen te werken 

• Je bent flexibel en hebt een proactieve werkhouding 

• Je bent nauwkeurig, stressbestendig, sociaal en communicatief vaardig 

 

Wat kun je van ons verwachten?  
• Goede persoonlijke begeleiding door GIS- experts 

• Flexibiliteit 

• Een passende stagevergoeding 

• Begeleiding bij jouw stageopdracht of afstudeeronderzoek 

• Werkervaring opdoen bij het leukste ingenieursbureau van Nederland en België 

• Een gezellige bedrijfscultuur met ruim 300 ervaren collega’s 

• Deelname aan alle (in)formele activiteiten zoals vergaderingen, personeelsuitjes en borrels 

Stage lopen of je studie afronden bij Geonius betekent vrij en onbevangen werken in een veilige en informele 
omgeving. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en vertrouwen en wij staan open voor jouw creativiteit en innovatieve 
ideeën. Wil jij jouw kennis en kunde inzetten om Geonius een handje verder te helpen? En is een positieve 
werkomgeving voor jou belangrijk? Kom dan stage lopen bij Geonius! 
 

Reageren? 

Ben jij degene die wij zoeken en wil je in aanmerking komen als stagiair GIS? Stuur dan je motivatiebrief en cv 
naar solliciteren@geonius.nl. 
 
Voor meer informatie over deze stage en specifieke vragen over GIS kun je contact opnemen met GIS-specialist 
Quinten Van Moerbeke via q.vanmoerbeke@geonius.nl of  bel +31 6 28 53 73 76. 
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