Strukton Rail NV is een van de meest geavanceerde spooraannemers in België en onderdeel van de
internationale groep Strukton. In ons ruim 90-jarig bestaan hebben wij nationaal en internationaal
ruime ervaring en kennis opgebouwd en staan we in voor een hoogwaardig aanbod van
spoorwerken, waaronder, spoor-, signalisatie-, en elektrificatiewerken in de railinfrastructuur.
Om onze afdeling Geomatics Engineering te versterken zijn we op zoek naar:

Landmeter – Geomatics Engineer
functie:







Na een doorgedreven opleiding in onze activiteiten, word je verantwoordelijk voor de uitvoering
van topografische opmetingen op de aan jou toegewezen werf/werven.
Je staat in voor zowel het voortraject (nulmeting, ontwerp …) als voor de begeleiding tijdens de
uitvoering van het project.
Aan de hand van de maatvoeringsplannen, stuur, volg en controleer je de uitvoering van de
geometrie-gebonden activiteiten teneinde een correcte, kwalitatief juiste en tijdige oplevering
van onze werven te verzekeren.
In overleg met het projectteam werk je eventuele correctieve maatregelen uit en pas je deze
toe.
Vanuit jouw vakkennis en ervaring los je permanent technische problemen op. hierbij maak je
gebruik van de meest recente landmeetkundige technieken.
Te allen tijde draag je zorg voor een nauwkeurige dataverwerking en verstrek je deze aan de
verantwoordelijke voor de afdeling Geomatics Engineering.

profiel:
 Je genoot een hogere technische opleiding (professionele bachelor of master industrieel
ingenieur) in de richting Landmeetkunde en je hebt idealiter een eerste werkervaring als
landmeter achter de rug.
 Je bent accuraat, stressbestendig, creatief en resultaatgericht. Je houdt ervan om zelfstandig,
maar ook in team te werken.
 Je hebt een bijzondere interesse voor geometrie bij grote infrastructuurwerken.
 Je bent in staat om technische richtlijnen te analyseren en toe te passen.
 Je bent vlot in omgang met pc en CAD in het bijzonder.
 Je spreekt vlot NL en F.
aanbod:
 Bij Strukton Rail nv komt je terecht in een uitdagende, boeiende, afwisselende job waar
doorgedreven opleidingen voorzien zijn en waar vervolmaking en kans op doorgroeien zeer reëel
zijn.
 Voor deze functie is een interessant salarispakket met bedrijfswagen, verzekeringspakket,
maaltijdcheques, smartphone, tablet en laptop voorzien, in verhouding met jouw ervaring.
 Mogelijkheid tot telewerken (max. 1 dag/week, of 2 halve dagen/week)
Interesse? Stuur vandaag nog jouw cv naar hr@strukton.be – Strukton Rail nv, Burgemeester
Maenhautstraat 64, 9820 Merelbeke

