VACATURE TECHNISCH WERKSTUDENT of JUNIOR CONSTRUCTEUR
Heb jij ruimte om naast je studie relevante werkervaring op te doen of ben jij op zoek
naar een startersfunctie? Dan is dit je kans!
BEDRIJFSINFORMATIE
Onze opdrachtgever is een toonaangevend constructiebureau in Nederland, werkend in de top van de
(gebouw)constructies. Ze zijn groot in het geven van constructieadvies en als hoofdconstructeur van
veel bijzondere bouwprojecten.
De opdrachtgever heeft momenteel ruimte voor meerdere jonge ingenieurs en technische studenten.
Een mooie kans om jouw carrière te starten of relevante ervaring op te doen als constructeur!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De werkzaamheden die je als (parttime) constructeur voornamelijk zal gaan uitvoeren bestaan uit het
adviseren voor en het berekenen en uitwerken van constructies. Dit doe je voor zeer uiteenlopende
projecten in de woning- en utiliteitsbouw.
De werkzaamheden zijn als volgt:
•
•
•
•

Je bent onderdeel van ontwerpteams;
Je werkt zelfstandig aan je eigen projecten;
Je controleert en adviseert over constructieberekeningen;
Je hebt veel contact met je collega's, architecten en opdrachtgevers.

FUNCTIE-EISEN
Wij zoeken naar afgestudeerde hbo of wo opgeleide jonge ingenieurs die zich tijdens hun studie hebben
verdiept in het onderwerp constructies van gebouwen en zich hier graag verder in willen ontwikkelen.
De studierichtingen waar we naar zoeken zijn Structural Design, Structural Engineering, Building
Engineering en hbo bouwkunde/civiele techniek (met constructieve specialisatie).
Verder stelt onze opdrachtgever de volgende concrete eisen:
•
•
•

Aantoonbare ervaring met het berekenen en ontwerpen van constructies, dit mag ook in een
stage of afstudeerproject zijn geweest;
Je wilt jezelf ontwikkelen als constructeur;
Je bent leergierig en enthousiast over dit vak.

Ben jij flexibel, kan jij goed samenwerken maar vind jij het ook geen probleem om
zelfstandig aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0303031715 of stuur een e-mail naar info@enginear.nl.
Heb jij interesse in een constructieve functie, maar vind je het lastig om erachter te komen welke
werkzaamheden, projecten en organisaties het beste bij jou passen? Kom langs bij Enginear voor
een adviesgesprek en leer meer over de verschillende bedrijfsculturen en functiespecificaties van
organisaties bij jou in de regio!

