
VACATURE ZOMERBIJBAAN 2021 WERKSTUDENT BINNEN DE GEBOUWDE OMGEVING, DIVERSE 
REGIO’S! 
 
Wil jij je zomer nuttig besteden door relevante werkervaring op te doen? Dan zit je bij Enginear goed! 
Wij bieden de kans aan om in de zomer en daarna aan de slag te gaan bij een bedrijf in jouw 
vakgebied. 
 
Bedrijven hebben vaak projecten waarbij zij wat extra handen kunnen gebruiken. Enginear helpt 
daarom studenten aan een technische (zomer) bijbaan. Door je aan te melden voor de vakantiepoule 
krijg je de mogelijkheid om extra werkervaring op te doen bij een bedrijf in jouw vakgebied. Wij 
werken samen met bedrijven door het hele land, dus kijken we graag mee naar een bedrijf bij jou in 
de buurt. Dit is een mooie kans om de zomer nuttig te gebruiken en naast je studie relevante 
ervaring op te doen voor op jouw cv. Het gaat dus niet om een stageplek, maar je draait echt mee 
binnen een bedrijf! 
 
Wat houdt het in?  
Dat is nog best wel breed! Als werkstudent doe je ondersteunende werkzaamheden binnen 
projecten in de gebouwde omgeving. 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, daarom kunnen wij niet met 100% 
zekerheid zeggen dat we een passende (zomer) bijbaan vinden. Wat we wel kunnen garanderen is 
dat we ons uiterste best gaan doen! 
 
Wat verwachten we van jou?  
Word jij enthousiast van bovenstaande omschrijving en herken jij jezelf in het volgende profiel? 

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

Land- en Watermanagement of een aanverwante studierichting. 

- Je bent minimaal 3+ dagen per week beschikbaar, fulltime beschikbaarheid is een pré; 

- Je bent minimaal 2 maanden aaneensluitend beschikbaar, een langere beschikbaarheid is 

een pré; 

- Je gaat maximaal 2 weken met vakantie gedurende de zomerperiode. 

Ben je een kortere periode beschikbaar? Meld je dan toch aan! Af en toe komen er projecten langs 
voor een korte periode. Zo is het mogelijk om toch relevante werkervaring op te doen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Je krijgt van ons een marktconforme vergoeding voor een aantal dagen per week als technisch 
werkstudent. Ook kan je goede begeleiding door onze opdrachtgever verwachten en de flexibiliteit 
om je eigen werkzaamheden in te richten. Na de afronding van je studie bestaat de mogelijkheid om, 
bij goed functioneren en een wederzijdse klik, in dienst te treden bij onze opdrachtgever. 
 
Wil jij je aanmelden en/of meer informatie. Ga dan snel naar: 
https://enginear.nl/vacatures/vacature/vacature-zomerbijbaan-2021-werkstudent-binnen-de-
gebouwde-omgeving-diverse-regios/  
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