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Meer over de KSB 
De Koninklijke Sterrenwacht van 

België (KSB) is een Belgische 

Federale Wetenschappelijke 

Instelling. Haar onderzoek en 

diensten concentreren zich op de 

aarde (ruimtegeodesie, seismologie, 

gravimetrie, tijd en aardrotatie), de 

zon, de planeten en de sterren. 

 

Voor meer informatie, bezoek onze 

website http://www.orb.be  

 

Meer over het GNSS-

team 
Binnen het departement 

"Referentiesystemen en 

Planetologie" gebruikt de GNSS-

onderzoeksgroep GNSS 

waarnemingen voor het onderhoud 

van referentiekaders, het meten van 

grondvervormingen en het 

monitoren van de hoeveelheid 

waterdamp in de atmosfeer. De 

groep levert ook diensten aan het 

European Plate Observing System, 

de International GNSS Service en 

EUREF.  

Zie http://gnss.be  

Research Data Scientist 
 

De KSB zoekt een gemotiveerd wetenschapper met een achtergrond in geofysica, geodesie en/of 

data science.  

De aangeboden functie vereist creatief denken, modelleren en programmeren, evenals het gebruik 

van Machine Learning om diverse gegevensbronnen te analyseren met het oog op de ontwikkeling 

van een automatisch systeem voor de kwaliteitscontrole van GNSS-gegevens.  

De ontwikkelde methoden zullen worden toegepast op de gegevens afkomstig van meer dan 1000 

GNSS-stations van het European Plate Observing System (EPOS)-netwerk en zullen bijdragen tot 

een betere interpretatie van de berekende positieveranderingen.  

De succesvolle kandidaat zal ook het GNSS-team van de KSB ondersteunen bij zijn operationele 

activiteiten.  

Hij/zij zal wetenschappelijke verslagen opstellen, wetenschappelijke publicaties schrijven en de 

onderzoeksresultaten presenteren op nationale en internationale workshops en conferenties. 

De aangeboden functie is een voltijdse functie (salarisniveau SW1 van het wetenschappelijk 

personeel).  
 

Profiel 
- Master of doctoraat in computerwetenschappen, geofysica, wiskunde, natuurkunde of 

ingenieurswetenschappen 

- Uitstekende wetenschappelijke programmeervaardigheden, bv. grondige kennis van 

wetenschappelijke pythonbibliotheken voor data-analyse en visualisatie 

- Kennis van GNSS-gegevensmodellering en/of Machine Learning-technieken zijn sterke troeven 

- Gevorderd niveau in mondeling en schriftelijk Engels, kennis van het Nederlands en/of Frans is 

een pluspunt 

- Gemotiveerd, met zin voor initiatief, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en 

teamworkvaardigheden 

- Dynamisch, pro-actief en servicegericht 
 

Wij bieden 
- Voltijds contract van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging (na positieve evaluatie) 

- Dynamische werkomgeving, in partnerschap met andere internationale GNSS-teams 

- Salaris volgens de federale regelgeving voor wetenschappelijke loopbanen, rekening houdend 

met relevante wetenschappelijke ervaring  

- Mogelijkheid om een premie voor tweetaligheid (Nederlands/Frans) te verwerven 

- Vergoeding van reiskosten van woon-werkverplaatsingen bij gebruik van openbaar vervoer of 

fiets 

- Toegang tot voordelen voor werknemers van federale wetenschappelijke instellingen (bv. 

collectieve hospitalisatieverzekering, mogelijkheid om opleidingen te volgen, kinderopvang in 

juli/augustus) 

- Flexibele werktijden en mogelijkheid om gedeeltelijk van thuis uit te werken 

- Werken in een groene en aangename omgeving 
 

Geïnteresserd? 
Stuur je CV (inclusief publicatielijst) met motivatiebrief en contactgegevens voor twee referenties 

naar Carine Bruyninx (C.Bruyninx@oma.be).  

Deadline voor solicitaties: 20 februari 2022. 

 

Deadline voor solicitaties: 20 februari, 2022 
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