
 

 

Vacature Enginear 

Vakantiebaan in de Civiele Techniek of Bouwkunde 

 

Bedrijfsinformatie 

Wil jij graag relevante werkervaring opdoen, maar laat jouw rooster dat gedurende het studiejaar 

niet toe? Dan hebben wij bij Enginear de oplossing! Je krijgt namelijk de kans om in de 

zomervakantie aan de slag te gaan in jouw vakgebied! 

Gedurende de zomervakantie hebben bedrijven vaak projecten waarbij ze extra ondersteuning 

kunnen gebruiken. Daarom hebben we bij Enginear de ‘’vakantiepoule’’ in het leven geroepen. 

Door je aan te melden voor de vakantiepoule krijg jij de mogelijkheid om een aantal weken 

werkervaring op te doen bij een bedrijf in jouw vakgebied. Wij werken samen met bedrijven door 

het hele land, dus kijken graag mee naar een bedrijf bij jou in de buurt. 

 

Functieomschrijving 

Dit is de perfecte kans om tijdens de zomervakantie wat extra praktijkervaring op te doen bij een 

organisatie in jouw vakgebied. Het gaat hier dus niet om een stageplek, maar je draait echt mee 

binnen het bedrijf.  

Als werkstudent doe je project ondersteunende werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan:  

•  Ondersteuning in tekenwerk in AutoCAD; 

•  Ondersteuning bij constructieberekeningen;   

•  Datacontrole en -verwerking;  

•  Technische inspecties en rapportages; 

•  Uitvoerende werkzaamheden. 

Wij zijn afhankelijk van de projecten die gaan spelen bij bedrijven en kunnen daarom niet met 100% 

zekerheid zeggen dat we een passende vakantiebaan vinden. Wat we wel kunnen garanderen is 

dat we ons uiterste best gaan doen! 

 

Functie-eisen 

Om in aanmerking te komen voor een vakantieproject stellen wij de volgende eisen:  

• Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar, fulltime beschikbaarheid is een pré; 

•  Je bent minimaal 4-6 weken aaneensluitend beschikbaar, langere beschikbaarheid is een pré; 

•  Je volgt een opleiding in de richting van Civiele Techniek, Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening,  

    Land- en Watermanagement of een aanverwante studie in het vakgebied van de gebouwde  

    omgeving; 

 

Ons aanbod 

Wanneer je als werkstudent aan de slag gaat bedraagt je salaris minimaal 10 euro per uur en je 

reiskosten worden vergoed.   

Heb je interesse? Schrijf je dan in voor een vakantiebaan via www.enginear.nl/vakantiebaan.  

Wij zullen contact met je opnemen om te bespreken welke mogelijkheden er zijn die goed bij jouw 

wensen passen. 

 

http://www.enginear.nl/vakantiebaan

