
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pol Infratechniek BV is een innovatief familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar actief is 
in Noord- en Midden Nederland. Ons motto is samen klaren we de klus. Graag klaren we de 
klus met jou! 
 

Engineer Gestuurde Boringen  
Je zorgt voor een optimaal ontwerp voor de gestuurde boringen, van onze eigen boorploeg.   
 
De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket: 

- Vertalen van klantaanvragen naar technische werkplannen; 

- Het opnemen van (potentiële) projecten ter plaatse; 

- Ontwerpen van gestuurde boringen voor je collega's van de uitvoering; 

- Het maken van Technische tekeningen, boorprofielen en berekeningen; 

- Het verzorgen en beheren van KLIC informatie voor alle gestuurde boringen; 

- Het beheren van tekeningen en specifieke documenten voor projecten. 
 

Opleiding en ervaring 

- Minimaal 2 jaar praktijkervaring en affiniteit van de ondergrondse infratechniek; 

- Een afgeronde technische opleiding op MBO niveau; 

 
Vaardigheden 

- Je kunt meerdere ballen in de lucht houden en schiet zelden in de stress 

- Je hebt technisch inzicht 

- Goede organisatorische- en rekenkundige eigenschappen 
 

Ons aanbod 

- Een werkplek met een goed salaris en baangarantie voor de toekomst 

- Een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waarmee je recht hebt op 25 vakantiedagen en 
15 roostervrije dagen per kalenderjaar 

- Doorgroeimogelijkheden in het vakgebied door cursussen, opleidingen en trainingen 

- Een vast contract! 

- Leuke en enthousiaste collega’s  
 
  



Heb jij ambities in de ondergrondse infra, werk je graag buiten en hou je van een uitdaging? 
Dan zoeken wij jou! Om te solliciteren hebben wij geen motivatiebrief nodig, wij nodigen je 
graag uit voor een gesprek zodat jij je motivatie kan toelichten. Je cv kan je vooraf met ons 
delen. De koffie staat voor je klaar! Whatsapp, bel of mail voor het maken van een afspraak 
en wie weet ben jij binnenkort onderdeel van ons team: 
 

  WhatsApp: 06 - 428 28 500 

  Telefoonnummer: 058 - 284 86 00 
    Email: info@polinfratechniek.nl 

 
Voor extra informatie over deze vacature kan je contact opnemen met T. Kooistra bereikbaar 
onder ons algemene nummer 058 - 284 86 00. 
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