
GIS Specialist Bos, Natuur en Landschap (28-32 uur) 
 

Organisatie 

Borgman Beheer Advies is een toonaangevend praktijkgericht adviesbureau op het gebied van bos-, 

natuur en landschapsbeheer gevestigd in Wageningen. Met een team van 10 gedreven mensen 

adviseren wij terreinbeherende organisaties, gemeenten, private organisaties en particuliere 

eigenaren in heel Nederland. Met onze kennis en innovatiekracht zijn wij toegewijd aan de 

instandhouding en ontwikkeling van onze bossen, natuurgebieden en landschappen. Onze 

organisatie is volop in ontwikkeling en breidt uit. 

 

De functie 

GIS en remote sensing is een rode draad door ons werk. Kaartmateriaal en GIS analyses, zowel online 

als offline, zijn cruciaal voor vrijwel al onze werkzaamheden. Om ons GIS team te versterken zijn we 

op zoek naar een gedreven, accurate en communicatief sterke GIS Specialist die thuis is in de ArcGIS 

omgeving. Daarnaast is er volop ontwikkelingsruimte op het gebied van remote sensing. Daarbij is 

het doel om met nieuwe data verbeterde inzichten te generen voor beheerbeslissingen. 

Je werkt zij aan zij met een ervaren GIS collega aan afwisselende projecten. Samen vormen jullie een 

team dat onder andere werkt aan: 

- Het maken van beheerkaarten in ArcGIS voor een breed pallet aan opdrachtgevers. 

- Het beheren, inrichten en up-to-date houden van ons ArcGIS Online portaal, zowel intern als 

voor opdrachtgevers. 

- Het inrichten en beheren van Collector App kaarten voor ons veldwerk. 

- Het uitvoeren van uitgebreide GIS analyses voor complexere beheervraagstukken. 

- Het ontwikkelen en toepassen van remote sensing technieken (binnen en buiten ArcGIS) 

voor praktische beheervraagstukken. Bijvoorbeeld met data verzameld door drones,  satelliet 

en laserscanners. 

- Het adviseren van opdrachtgevers over het gebruik van ArcGIS Online/Portal in hun 

organisatie. Het kunnen doorgronden van beheerprocessen is daarbij cruciaal. 

- Het doorontwikkelen van onze GIS omgeving en gerelateerde toepassingen. 

- Het uitvoeren van veldwerk zoals bosinventarisaties, inmeten van houtoogstinfrastructuur, 

etc. 

 

Functie eisen 

- Je hebt een afgeronde relevante HBO of WO opleiding. Bos en natuurbeheer is een pré, maar 

geen vereiste. 

- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met ArcGIS software en in het bijzonder ArcGIS 

Online/Portal. 

- Je hebt affiniteit met ons werkveld en schuwt het veldwerk niet. 

- Je kunt zelfstandig werken, bent flexibel, kunt snel schakelen en bent een goede teamspeler. 

- Je bent communicatief sterk in woord en geschrift en bent in staat om met veel verschillende 

personen (intern en extern) samen te werken. 



- Ervaring of affiniteit met Python, VBA en/of andere relevante programmeertalen. 

- Ervaring of affiniteit met het classificeren van beeldmateriaal. 

- Je bent positief ingesteld, creatief en denkt in mogelijkheden/oplossingen. 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

Aanbod 

We zoeken iemand voor de lange termijn. We hebben een goede sfeer binnen ons team en 

investeren in onze medewerkers. Je wordt goed ingewerkt en we bieden uitgebreide studie- en 

ontwikkelmogelijkheden voor de lange termijn. Onze organisatie is volop in ontwikkeling en GIS en 

remote sensing speelt daar een belangrijke rol in. Je hebt de mogelijkheid om medebepalend te zijn 

in die ontwikkelingen en gezamenlijk met je collega’s te bouwen aan de organisatie, de sector en je 

persoonlijke ontwikkeling. 

De salarismogelijkheden gaan uit van de CAO Bos & Natuur. Jouw mogelijkheden, ervaring en 

opleiding spelen een rol bij het bepalen van het salaris. De range ligt tussen de € 2.400 - € 3.300 per 

maand o.b.v. een 37-urige werkweek. Daarnaast zijn er goede secundaire regelingen voor pensioen, 

opleiding en vervoer.  

De functie is in eerste instantie voor 28-32 uur per week, dit kan de komende jaren nog groeien. De 

standplaats is Wageningen. 

 

Sollicitatie 

Kijk je er naar uit om ons team te komen te versterken en te werken in een unieke omgeving? 

Solliciteer dan rechtstreeks bij ons. Stuur je CV en motivatiebrief t.a.v. David Borgman naar 

info@borgmanbeheer.nl. Voor meer informatie kun je rechtstreeks contact opnemen via tel. 06-

46053741. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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