Geluidadviseur met GIS-ervaring
dBvision is een adviesbureau gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van
geluid, trillingen en luchtkwaliteit rond wegen en spoorwegen. Onze klanten zijn onder andere
beheerders van wegen en spoorlijnen, overheden en projectontwikkelaars. Onze medewerkers zijn
experts op hun vakgebied. Vanwege een toegenomen vraag naar ons werk en de ambitie om meer
tijd aan productontwikkeling te besteden, zoeken wij nieuwe collega’s voor 32-40 uur per week.

Functieomschrijving
Je werkt binnen onze projecten die zijn gericht op mobiliteit (wegverkeer, spoorwegverkeer) en
ruimtelijke ordening (zoals de woningen in de omgeving van infrastructuur). Je bent onderdeel van
een interessant speelveld van fysica, rekenmodellen, beleid, wet- en regelgeving, communicatie en
bestuur. Jouw taak is het om mee te werken aan creatieve oplossingen voor geluidvraagstukken en
de datastromen in deze projecten in goede banen te leiden. Telkens weer zoek je daarbij naar
mogelijkheden om kwaliteits- en/of tijdwinst te boeken door slimme tools te ontwikkelen. Ook
dagen we je graag uit om mee te denken in ons dienstenpakket van overmorgen. Welke
mogelijkheden biedt open data? Hoe communiceren we over geluid? Wat kunnen we met sensoren?
Het zijn zo maar drie voorbeelden van uitdagingen waarmee je morgen kan starten.

Gevraagd wordt
Je hebt ervaring met geluidvraagstukken en geluidsoftware (GeoMilieu en/of WinHavik). Bij ervaring
met een of meerdere GIS-pakketten zoals ArcGIS, QGIS, PostGIS en OpenLayers, of het kunnen
programmeren in bijvoorbeeld Python en (ruimtelijke) SQL’s. heb je een streepje voor. Je hebt een
groot analytisch denkvermogen, bent nieuwsgierig en je bent een teamspeler. Je hebt
verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele instelling.

Geboden wordt
Allereerst bieden we jou een werkplek in een organisatie die bruist! Ons kantoor heeft een centrale
ligging in de binnenstad van Utrecht, nabij het Centraal Station. Bij dBvision vind je geen poespas,
zijn we plat georganiseerd, ondernemend en werken we met klanten waar we trots op zijn. In de
tweede plaats bieden we jou een beloning die past bij je prestaties en je wensen. Daarom hanteren
wij arbeidsvoorwaarden op maat (cafetariamodel) en behoort een vast basissalaris met een
resultaatbeloning tot de mogelijkheden.

Meer informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kan je bellen met Frank Elbers (06 29076161). Je
sollicitatiebrief kan je ook aan hem mailen:frank.elbers@dbvision.nl. Of kijk op www.dbvision.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

