
 

 
 

 

Vacature Junior - ENGINEER 
 

Werken als Junior Engineer 
Je bent proactief, met een grote mate van zelfstandigheid, maar ook een teamspeler.  In 

deze rol ga je, onder begeleiding van een medior of senior engineer, aan de slag om tot 

een goed ontwerp te komen voor onze opdrachtgevers.  Je bewaakt de planning en 

kwaliteit.  In samenwerking met een Senior Engineer zul je doorgroeien naar de functie 

van Engineer. 

 

Wat ga je doen 

• Uitvoeren tracéstudies  

• Overleg met opdrachtgever en stakeholder 

• Ontwerp voor kabel en leiding traject 

• Maken van een kostenraming 

• Bewaken van de kosten 

• Zorg dragen dat de werkzaamheden technisch uitvoerbaar zijn 

• Inventariseren benodigde materialen 

• Bewaken van planning en kwaliteit van de Engineering 
*Deze punten zullen stapsgewijs in je leertraject opgepakt worden.  

 

Wij vragen 
• Minimaal MBO 4 opleiding in de technische richting, bv. Civiele Techniek, WTB of 

Elektra 

• In bezit van VCA*, of bereid dit te gaan halen 

• In bezit van rijbewijs B 

• Kennis van Ondergrondse Infra is een pré 

• Bekend met Autocad is een pré 

• Zelfstandig, Proactief, Oplossend en Flexibel 

• Communicatief vaardig 

• Bereid om in jezelf te investeren  

• Verantwoordelijkheidsgevoel  

• Nieuwe paden durven te bewandelen 

 

Wie zijn wij 
ZKER is uw duurzame partner in de Infra. 

Wij bieden al ruim 20 jaar ondersteuning op het gebied van CAD, GIS en revisie, 

engineering en landmeten en blijven ons hierin met veel enthousiasme ontwikkelen.  

95% van onze klanten scoren ons met minimaal een 8/10! 

 

Binnen ZKER heerst een informele sfeer; Je komt te werken in een team dat naast hard 

werken ook tijd heeft voor een lach of een praatje.  Wij investeren graag in ons 

personeel en ondersteunen de ontwikkeling van de medewerker door middel van onze 

maandelijkse kennisseminars en (interne) opleiding.  

 

Contact 
Enthousiast geworden en op zoek naar een nieuwe uitdaging of een volgende stap met 

perspectief? 

Stuur dan je CV vandaag nog naar Michael van den Berg, michael.vandenberg@zker.nl  

Meer over onze organisatie vind je op www.zker.nl   

mailto:michael.vandenberg@zker.nl
http://www.zker.nl/

