Ben je op zoek naar een zelfstandige stage voor je opleiding HBO bouwkunde? Een stage waar je veel
mag leren en waar je veel kan brengen? En woon je maximaal 30 minuten reizen vanaf Zaltbommel?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Want Woonlinie in Zaltbommel heeft vaak plek voor een
Stagiair HBO bouwkunde
Zelfstandig | intelligent | enthousiast
Jouw opdracht
Heb je al een idee voor een opdracht? We
horen het graag, of het nou gaat over NOMrenovaties, projectontwikkeling voor huur- en
koopwoningen, de nieuwste technieken of het
nieuwe wonen voor senioren: we zijn
benieuwd naar je ideeën. Heb je nog geen
duidelijke richting? Ook geen probleem: we
hebben ruime ervaring in het begeleiden van
studenten naar een of meerdere interessante
opdrachten.

Daarnaast hebben we een team van 15 ervaren
vastgoedspecialisten (MBO-, HBO- en WO-niveau) in
de aanbieding. Professionals waar je veel van kan
leren, van onderhoud tot nieuwbouw.

Uiteraard hebben we ook praktische vragen waarbij
we je hulp goed kunnen gebruiken. Zoals
bewonersonderzoeken naar wat een specifieke
doelgroep precies wil of wat er gebouwd moet
worden op een mooie nieuwe locatie. Of
bijvoorbeeld bij opnames bij groot onderhoud:
Voordat we woningen gaan renoveren,
inventariseren we namelijk de huidige situatie
samen met de huurder en de aannemer.

Wij bieden:
Door ambitie en lef onderscheidt Woonlinie zich in
de sector. Dat doen we als compacte en
professionele organisatie. Daar zoeken we mensen
bij met ambitie en inzet! Daar staat tegenover dat
als jonge professional / stagiair in ons compacte
team veel op kan pakken. Als je je bewijst, krijg je
veel vrijheid. Natuurlijk staat er altijd een team
achter je dat zorgt voor goede raad en advies, in
een prettige informele werksfeer.

Als stagiair bij een corporatie doe je snel diverse
ervaringen op die je helpt bij een eerste baan. Een
corporatie is namelijk - in haar rol als opdrachtgever
- bepalend in grote bouwprojecten en als je daaraan
meewerkt, zie je in korte termijn hòe verschillende
aannemers, architecten en ontwikkelaars
(samen)werken om tot een optimaal resultaat te
komen voor onze huurders.

Welkom!
Je reactie, in de vorm van een brief & cv, is welkom
bij Astrid Bouman, HRM-adviseur, via
ikwil@werkenbijwoonlinie.nl. Als je vragen hebt, kan
je haar bereiken via telefoonnummer (088) 520
4000.

Als je onze nieuwe stagiair wordt, :

Ben je bezig met je HBO bouwkunde

Ben je op zoek naar een leuke stageplek waar
je welkom bent om al je ideeën in te zetten en
waar je het maximale uit een leerplek kan halen

Woon je maximaal 30 minuten reizen vanaf
Zaltbommel.

Woonlinie is een sociaal verhuurbedrijf, we verhuren ca 4.300 woningen in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. In principe aan mensen met een
kleine portemonnee. Kijk voor meer informatie op www.woonlinie.nl of www.facebook.com/woonlinie

Delen mag! Graag zelfs. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

