
 

Vacature Werkvoorbereider/ Junior engineer Kabels en Leidingen 
 
 
Bedrijfsprofiel 
WATT Infra gelooft in een duurzame wereld en de nieuwe economie. Dit betekent dat we, met onze kennis en kunde over ondergrondse infra, 
vol overgave meedenken en bouwen aan de energietransitie die komende jaren plaatsvindt. WATT is flexibel georganiseerd. We werken vanuit 
2 vestigingen in Boxtel en Geldrop. Van Directie tot werkvoorbereider we werken als 1 team en ondersteunen elkaar waar nodig. Afgelopen 
jaar is de organisatie, door marktontwikkelingen en een onderscheidende manier van werken door WATT, fors gegroeid. De organisatie 
kenmerkt zich door platte structuur, directe communicatie, nakomen van afspraken en plezier in het werk. Er zijn volop 
doorgroeimogelijkheden waarbij ondernemerschap hoog in het vaandel staat.  
 
Functieomschrijving 
In de rol van werkvoorbereider/ junior engineer Kabels en Leindingen ben je betrokken van de intake van een project tot aan de overdracht 
voor het realisatie deel. Je vervult een rol in het team van werkvoorbereider, engineers, projectleiders en projectmanagers. Je zorgt voor een 
planmatig verloop van alle voorbereidende en engineering werkzaamheden. Je vindt het leuk om zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je 
houdt rekening met tijdslimieten, budgetten en technische specificaties. Je zorgt ervoor dat materieel, goederen en diensten gewaarborgd zijn 
zodat realisatie van het project zo vlekkeloos als mogelijk kan verlopen. Je schuift aan bij zowel interne team overleggen als externe 
overleggen met opdrachtgevers. Je werkt onder leiding van de Leadengineer maar samen zijn jullie verantwoordelijk voor de 
werkvoorbereiding/ engineering van projecten van netbeheerders en projectontwikkelaars. Jij bent het aanspreekpunt voor het ontwerp van 
tracés, engineering en de voorbereiding, dit is jou domein. Kortom een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
Verder bestaan je werkzaamheden uit; 

- Uitwerken logische K&L tracé en gedetailleerde tracéstudie; 
- In kaart brengen kansen en risico’s; 
- Begeleiden onderzoek NGE, bodem onderzoek, het graven proefsleuven; 
- Uitvoeren van een omgevingsscan; 
- Overleggen met stakeholders; 
- Beoordelen en/ of op stellen boorplannen; 
- Specificeren en uittrekken materialen; 
- Opstellen projecttekening en bij behorende revisiewerkzaamheden; 
- Aanvraag benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen; 
- Opstellen DO en UO; 
- Het opstellen van een geoptimaliseerde kostenraming voor de projectrealisatie. 



 

 
Functie-Eisen 
Afgeronde MBO (HBO werk- en denkniveau) of HBO opleiding richting Elektrotechniek, energietechniek of Civiele techniek 
Ervaring met het werken in Autocad 
Communicatief vaardig 
Proactief en nakomen van afspraken 
Goed overzicht kunnen houden i.v.m. plannen en organiseren werkzaamheden 
Kunnen schakelen met diverse niveaus binnen de organisatie 
Volledig beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 
 
 
Aanbod 
Startfunctie in dynamische, kansrijke en ondernemende organisatie 
Passend salaris afhankelijk van jouw vooropleidingen en ervaring 
Reiskostenvergoeding 
Doorgroeimogelijkheden 
Opleidingsmogelijkheden 

 


