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Vacature: Junior Productie en Reservoir Ingenieur (ir.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn een klein team van specialisten op het gebied van geothermie/aardwarmte. Geothermie systemen bestaan uit productie en 
injectieputten op dieptes van 2-3 km met daartussen installaties die de vloeistof behandelen en de warmte afgeeft aan een warmtesysteem. 
Veegeo heeft expertise op het gebied van productie technologie welke we inzetten voor ontwerpstudies, putinterventies en 
projectmanagement services. Geothermie is een opkomende markt waarin wij continu technische verbeteringen proberen door te voeren 
tijdens alle projectfasen. Dit gaat tot nu toe hartstikke goed. Wij werken voor een aantal van de grootste klanten in de sector en zien nog 
veel groeimogelijkheden richting de toekomst! 
 
Wij zijn op zoek naar een consultant met een technisch profiel die zich wil vastbijten in deze techniek!  
 

Taakomschrijving: 
- Well test programma maken & test analysen uitvoeren, 
- Productie data analyse , 
- Diverse log analysen uitvoeren, 
- Reservoir modelleringen, 
- Deelnemen aan gerelateerde onderzoekstrajecten, 
- Ondersteuning bij put interventies, 
- Diverse  activiteiten op basis van jouw skills en 

interesse. 
 

Eigenschappen die wij zoeken: 
- Zowel doelgerichtheid als leergierig, 
- Sociaal - mensen vinden het leuk om met je te werken, 
- Kan zelfstandig werken, 
- Ambitie om een verschil in de sector te maken. 

 

Jouw profiel: 
- Afgestudeerd mijnbouwer en/of 0-2 jaar relevante 

werkervaring en technische achtergrond, 
- Leert snel werken met nieuwe programma’s. Basis 

niveau programmeren. Kundig in MS office pakket, 
- Goede beheersing van de Engelse taal, 
- Affiniteit met geothermie/duurzame energie is een pre. 

 

Wat wij jou kunnen bieden: 
- Uitdagende baan in een snel ontwikkelende sector, 
- Klein bedrijf met grote invloed op je eigen carrierepad, 
- Jong en enthousiast team, 
- Mooi kantoor in Rotterdam vlakbij het station, 
- Marktconform salaris, 
- Verantwoordelijkheid zodra je er klaar voor bent.

 

Geïnteresseerd?  
Vertel ons wie je bent en waarom je deze functie interessant vindt en we nemen contact met je op!  
Emailadres: linda.penning@veegeo.nl 


