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Ben jij de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn? Reageer dan snel!

Medewerker Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), 36 uur p/wk
Wat ga je doen
Als medewerker BGT BAG ben je graag in de weer met cartografische kaarten. Het is jouw verantwoordelijkheid om
de huidige BAG BGT-registratie te verbeteren en aan te vullen. Jouw werkzaamheden bestaan uit het actualiseren
van de gegevens en het verwerken van mutaties, het afstemmen van beheerinformatie vanuit de BOR (beheerder
openbare ruimte) met de topografie uit de BGT en het verwerken van meetopdrachten welke de landmeter heeft
aangeleverd. De verschillende kaartvervaardiging werkzaamheden voer je uit met behulp van software zoals Dg
Dialog en/of Vertex. Je bent in staat om nauwkeurig te werken en je hebt oog voor details.
Werkzaamheden die je verder verricht zijn:
o Je ondersteunt de actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de Geo (basis)registraties;
o Je verwerkt in opdracht geïnventariseerde gegevens-attributen en objecten;
o Je ondersteunt het beheer van geo-informatie in kern- en basisregistraties, waaronder de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB);
o Je voert zowel administratieve als geometrische wijzigingen door in de registraties;
o Je maakt gebruik van gegevenssets van zowel interne processen als externe en kan deze met
behulp van conversie of translatie inzetten voor eigen gebruik;
o Je verzorgt diverse administratieve handelingen met betrekking tot BAG BGT (zoals het
hernummeren adresseerbaar object, benoemen en intrekken nevenadres, muteren gegevens pand
etz).
Dit heb jij in huis
Je hebt mbo+ werk en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding geodesie/geo-informatica of
landmeetkunde. Je hebt ruime kennis van of ervaring met het werken in Microstation Dg Dialog. Je hebt een BAG
BGT cursus gevolgd.
Je bent systematisch en analytisch. Je ziet samenhang tussen verbanden en tussen gegevens. Jouw prestaties zijn
ons visitekaartje. Daarom investeren we graag in jouw kennis, vaardigheden, zodat jij alles uit je loopbaan kunt
halen. Bij ons krijg je de beste tools voor jouw persoonlijke ontwikkeling en toekomst. Opleidingen volgen is dan
ook een must.
Hier mag je op rekenen
• Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 3.301,bruto per maand (schaal 7) bij een volledige werkweek van 36 uur;
• Arbeidscontract op basis van 36u per week start met een jaarcontract en zicht op een vast contract;
• Een telefoon
• Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget van 17,05 % van je jaarsalaris,
pensioenopbouw en een ruim opleidingsbudget waarmee je eigen ontwikkeling kunt voortzetten;
• verder bieden wij je een toegewijd team met leuke collega's afwissende functie, geen dag is hetzelfde.
Dit zijn wij
Even voorstellen: “Wij zijn Syntrophos, het Shared Service Center voor ICT, GEO en data van de gemeenten op
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Voorne Putten”. Syntrophos is een jong en dynamisch bedrijf, de sfeer is informeel. Naast hard werken is er altijd
ruimte voor ontspanning. 'Van ICT-oplossingen implementeren tot met je voeten in de Voornse klei landmeten' ons
team is zeer divers aan expertise. Samen leveren we moderne diensten en producten aan de gemeenten zodat zij
burgers en bedrijven goed kunnen helpen.
Werk je bij Syntrophos dan is er altijd ruimte om te leren en jezelf persoonlijke te ontwikkelen. Ben je student,
junior of heb je al flink wat jaren ervaring? Syntrophos helpt je graag vooruit. Naast ons eigen personeel, brengen
wij onze kennis graag over aan alle medewerkers van de gemeenten. Want alleen samen bereiken wij meer.
Wij ondersteunen ruim 1800 collega’s in hun dagelijkse werk door 1900 werkplekken te beheren op meer dan 30
locaties. Doordat we steeds meer Agile en multidisciplinaire werken, krijg je er 50 collega’s bij.
Wil je meer weten of solliciteren
Neem dan contact op met Miranda Verweijen, Manager GEO en Data-diensten, via 0181 – 695555 of via email
mh.verweijen@syntrophos.nl
Klik hier om te solliciteren.

