Stagiair(e)
Ben jij de stagiair(e) die we zoeken??
Introductie

De Vries Werkendam B.V. is op zoek naar stagiair(e)s. Mocht je interesse hebben, een civiel technische,
bouwkunde of water bouwtechnische opleiding volgen en minimaal 20 weken voor de stageopdracht
beschikbaar zijn, dan ontvangen we graag je sollicitatie.

Werkplek
Je werkt als stagiair(e) bij De Vries, op de afdeling projectbeheersing in Werkendam. Sinds 1963 zijn we
als De Vries toonaangevend in “natte” bouw. Samen met De Vries Titan Verankering en
Funderingstechniek b.v. vormen we twee zusterbedrijven met dezelfde directie en eigenaren. We
opereren samen en afzonderlijk. Dat is onze grote kracht!!
We zijn veelzijdig, uiterst ervaren en beschikken over de nieuwste technieken. We zijn daarmee in staat
op maat constructies te ontwerpen en verrassend in oplossingen maar altijd met beide benen op de
grond als het gaat om praktische uitvoerbaarheid.
We zijn een snelgroeiende organisatie die een uitstekende omgeving biedt voor gedreven stagiair(e)s,
die de lat steeds nét even hoger voor zichzelf leggen. Jij hebt een duidelijk doel voor ogen en je wilt het
beste uit jezelf halen. Want als jij iets doet, dan doe je het goed. Net als wij!!

Jouw Profiel







Je volgt een technische opleiding;
Je bent minimaal 20 weken beschikbaar voor de stageopdracht;
Je bent gemotiveerd, creatief, beschikt over een winnaars mentaliteit en hebt het lef om buiten
de gebaande paden te treden;
Ambitieus ingesteld;
Je bent een communicatief vaardige teamspeler;
Indien gewenst ben je bereid om projecten te bezoeken;

Aanbod
De Vries biedt stagiair(e)s een inspirerende en uitdagende werkomgeving waarin je de kans krijgt je
verder te verdiepen en te ontwikkelen. De randvoorwaarden en faciliteiten om je stage goed te kunnen
uitoefenen zijn bij ons goed geregeld. We bieden voldoende ondersteuning en begeleiding tijdens je
stageperiode.
Verder kom je te werken in een enthousiaste groep die goed met elkaar omgaat, elkaar stimuleert en
voorziet van positieve feedback

Inlichtingen
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Arjen Werkmeester op telefoonnummer 0183-50 88 71 of
via email naar a.werkmeester@devrieswerkendam.nl

Sollicitatie
Heb je interesse in deze stage plaats solliciteer dan doormiddel van je motivatiebrief & CV op te sturen
naar a.werkmeester@devrieswerkendam.nl
Ben je zelf (momenteel) niet geïnteresseerd maar ken je dé persoon voor deze vacature? Het
delen van deze vacature stelen wij zeer op prijs.
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