
Stagevoorstel  - nazka mapps 
 

Code mee aan vooruitstrevende interactieve kaart-
applicaties als full stack web developer: (geo-)databank 
 

nazka mapps 

nazka mapps is een jong en innovatief bedrijf gespecialiseerd in 
interactieve kaarttoepassingen en location-based API’s. We focussen 
hierbij op applicaties met maatschappelijke meerwaarde. Door data 
(open, geografisch, statistieken, crowd-sourced) & GIS (geografische 
informatiesystemen) te combineren met web & mobiele toepassingen, 
maakt nazka geo-informatie nuttig en toegankelijk. Bekijk zeker ook onze 
facebook-pagina of website http://nazka.be/mapps_nl.html, voor enkele 
voorbeelden van onze kaarttoepassingen of location-based services. 
 
 

Stageopdracht 

Titel:  

Code mee aan vooruitstrevende interactieve kaartapplicaties als full stack web developer: 
(geo-)databank 
 
Specifieke opdracht 
In onze kaartapplicaties zijn er verschillende datalagen die steeds hergebruikt worden: 
OpenStreetMap (OSM), administratieve grenzen, ... . Bij nazka streven we er naar deze eerder 
statische databronnen samen te brengen in moderne web databanken en deze te verrijken met 
externe open data en dynamische databronnen. De stage bestaat er uit om een (geo-)databank uit te 
denken en te bouwen zodat ze makkelijk kan gebruikt worden; enerzijds om data te visualiseren in 
onze kaartapplicaties, anderzijds om te gebruiken als content in locatie-gebaseerde services.  
Een bijkomende uitdaging hierbij is het werken met nosql. 
 
Doel is om een API uit te werken die de databank: 

 zowel kan bevragen aan de hand van een aantal parameters en geografisch kan bewerken 
(bijvoorbeeld toon via url alle gemeenten die een bepaald point of interest hebben). 

 als nieuwe data eenvoudig kan toevoegen of combineren met de bestaande data. 
Typische libraries die zullen gebruikt worden zijn MongoDB, turf.js, gdal, Leaflet, Node.js, geoserver, ... 
 
Algemeen kader:  
Je wordt verder betrokken in het: 

 meewerken en verbeteren van de modules/stack van onze huidige nazka mapframe 
architectuur en code. Het mapframe is nazka’s interactieve mapping tool die gebruikers 
toelaat hun data te visualiseren, editeren, bewerken en te communiceren.  

 werken aan één of meerdere projecten waarbinnen nieuwe web map applicaties of API’s 
worden opgezet. Het mapframe wordt verder uitgewerkt op maat van de klant en/of de data 
wordt door middel van een API verder toepasbaar in applicaties van derden. 

http://nazka.be/mapps_nl.html


 
Afhankelijk van je vaardigheden en wensen kunnen we bekijken welke specifieke 
verantwoordelijkheden geprefereerd en/of toegevoegd kunnen worden (progamming mapmodules, 
interface/design, app-deployment, IAAS, security,...). Het programmeren is hoofdzakelijk in Javascript 
(incl. HTML5 en CSS3). 
 
Daarnaast ervaar je het werken in een moderne innovatieve bedrijfscultuur en het dagelijkse leven in 
een leuke werkomgeving.  
 

Profiel stagestudent 

We zoeken een enthousiaste student/collega die:  

 gepassioneerd is door development en coding for fun 

 gewonnen is voor open-source en open data 

 geïnteresseerd is in kaarten en geografische toepassingen (geen must, wel een pluspunt) 

 Leergierig is, open van geest en betrokken met maatschappelijke thema’s 

 een teamplayer is, hulpvaardig, je wil samen winnen 
 
 
We zoeken iemand met ervaring in: 

 JavaScript (Node.js, Meteor, React, jQuery), HTML5, CSS3 

 API-ontwikkeling 

 Responsive design  

 Ervaring met  web map applicaties is een plus (Leaflet, Google Maps API)  

 Kennis van NoSQL (MongoDB) 
 
Je beschikt over:  

 agile mind-set en hands-on mentaliteit 

 een testing-attitude en sterke focus op kwaliteit  

 goede communicatie (ook in het Engels) 
 
 

Praktisch 

We hebben een bureau in Mechelen en Leuven (niet ver van het station) en je bent dus in beide 
welkom! 
 
Contact informatie:  

Email: info@nazka.be 
Website: www.nazka.be  

mailto:info@nazka.be
http://www.nazka.be/

