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Geo Fyn søger en ildsjæl til implementering af dataprojekter  

Vil du være med til at implementere dataprojekter, såsom udstilling af kommunernes data, 

monitorering af trafik, dataindsamling med droner, samt geografisk baseret ledelsesinformation?  

Geo Fyn tilbyder en spændende mulighed for at sætte dine kompetencer inden for GIS, 

databearbejdning, -analyse, -visualisering og udstilling i spil for at understøtte ejerkommunernes 

gennemførelse af initiativer inden for Open Data, Big Data, Smart City/IoT og droner. 

Vi forventer, at du har drive og er en afslutter med fokus på implementering, samt er udadvendt, 

nysgerrig og klar til udfordringer i forbindelse med nye projekter, værktøjer og teknologier. 

JOBBET 
Du vil i tæt samarbejde med Geo Fyn projektchef og medarbejderne i ejerkommunerne, primært inden for 

GIS/geodata-området, komme til at arbejde med projekter, som vha. data vil nytænke opgaveløsningerne – 

gøre kommunerne datadrevne, smartere og mere effektive. 

Eksempler på projekter der gennemføres er: 

• Udstilling af ejerkommunernes data til gavn for borgere, uddannelsessteder, virksomheder, mv. 

• Bedre byplanlægning baseret på optælling af trafik vha. sensorer 

• Kortlægning af besøgende på events 

• Effektiv dataindsamling med droner 

• Fælles drift gennem etablering af fællesdatabase, -webkort og -dataportal 

Der er i Geo Fyn og ejerkommunerne i forbindelse med gennemførelsen af projekter fokus på implementering og 

gevinstrealisering. Du skal understøtte dette fokus ved at arbejde struktureret, systematisk dokumentere, afslutte 

projekterne og implementere løsningerne.  

Du vil få ansvaret for Geo Fyns Webkort og Dataportal, som skal understøtte Geo Fyns Vision om at ”udstille data 

til gavn for borgere, uddannelsessteder, virksomheder, mv., så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af 

kommunernes data”. 

Herudover skal du sammen med projektchefen afholde workshops, kurser, temadage med henblik på 

vidensdeling, kompetenceudvikling, osv. i forhold til ejerkommunernes medarbejdere. 

OPGAVEN 
Dine opgaver vil primært være: 

• Du skal administrere, undervise i og yde support på Geo Fyns Webkort og Dataportal, som er baseret på 

Open Source platformen MapCentia GC2. 

• Du skal klargøre og berige datasæt til udstilling på Geo Fyns Webkort og Dataportal. 

• Du skal deltage i arbejdsgrupper, hvor der eksempelvis planlægges initiativer inden for nye teknologier 

og afholdelse af workshops. 

• Du skal deltage i/lede dataprojekter, fx udstilling af data, droner og dataindsamling, samt optælling af 

trafik. 

• Du skal drive implementeringen af projekterne, herunder indsamle erfaringer, dokumentere, installere og 

idriftsætte løsningerne. 
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PERSONEN 
Du er: 

• Positiv, engageret og løsningsorienteret.  

• God til at arbejde selvstændigt, men også til at samarbejde og dele viden.   

• En afslutter, som er struktureret, dokumenterer og god til at tilrettelægge, gennemføre og implementere. 

• Nysgerrig i forhold til nye teknologier og trends. 

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som teknisk designer, IT-teknolog, landinspektør, geograf eller lignende.  

Det er en fordel, hvis du har: 

• Generel flair for IT 

• Erfaring med geografiske data og GIS-software, fx QGIS og Webkort 

• Kendskab til databaser 

• Projektledelse 

• Kørekort til personbil og mulighed for at stille bil til rådighed. 

ANSØGNINGEN 
Du ansættes efter gældende overenskomst og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og 

kvalifikationer.   

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, med flekstid. 

Der vil være en prøvetid på 3 måneder. 

Arbejdssted: Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektchef Jesper Gaardboe Jensen på 21259415 eller 

jgj@geofyn.dk.  

Ansøgning, cv og eksamensbevis, samt eventuelle certificeringer, sendes til jgj@geofyn.dk. 

Frist for ansøgning er den 22. november 2017 kl. 12. 

Vi forventer at afholde samtaler i Odense den 27. november (runde 1) og den 7. december 2017 (runde 2). 

Tiltrædelse så hurtigt som muligt.  

 

Geo Fyn er et selskab ejet af de 10 fynske kommuner, som understøtter ejerkommunerne i gennemførelse og 

implementering af nytænkende dataprojekter på tværs af kommunegrænser og sektorer i kommunerne – 

gerne gennem samskabelse med borgere, uddannelsessteder, virksomheder, osv. 

 

MISSION 

Geo Fyn skal koordinere, udvikle og levere 

geodata- og informationsteknologiske løsninger 

til ejerkommunerne og bidrage med overblikket i 

forbindelse med de fælleskommunale og –

offentlige initiativer. 

 

 VISION 

Geo Fyn vil være det fælles brændpunkt i den 

strategiske brug af (geo)data på tværs af sektorerne i 

kommunerne og udstille data til gavn for borgere, 

andre myndigheder og virksomheder, så der skabes 

optimal samfundsmæssig nytte af kommunernes data. 

 


