Wij bieden leerzame werkervaringsplaatsen met
toekomstperspectief!
Volg je een (technisch) bouwkundige opleiding en ben je op zoek naar een organisatie waarbij je
relevante werkervaring kunt opdoen? Wij bieden studenten volop mogelijkheden om stage bij ons te
lopen. Het betreft zowel mogelijkheden om naast ervaren uitvoerders aan de slag te gaan op onze
grotere bouwplaatsen in Noord-Nederland als bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen op onze
kantoorafdeling Werkvoorbereiding. Je kunt ook altijd een open sollicitatie sturen, we denken graag
met je mee!

Begeleiding, vergoeding én toekomstperspectief
Als stagiaire draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden om kennis te maken met het
vakgebied in de praktijk. Je wordt altijd begeleid door een ervaren collega/leermeester, krijgt een
volwaardige plek binnen het team en volop ruimte om aan je eigen (leer)opdrachten te werken. Als
vooraanstaand leerbedrijf zorgen we ervoor dat jij je kwaliteiten optimaal benut in een uitdagende en
veilige leeromgeving. Afhankelijk van het type stage ontvang je een stagevergoeding conform de
‘stageregeling voor de bouw’. Als jij van aanpakken weet, zorgen we er samen voor dat jij je stage
succesvol afrondt en wellicht zit er wel een toekomstige baan voor je in bij onze organisatie.
Geïnteresseerd?
We zien iedere werkervaringsplaats als maatwerk en daarom vragen we je om naast je CV ook een
motivatie te sturen waarin je aangeeft voor welke opleiding je stage wilt lopen, aan welke eisen je
stage moet voldoen, waar je goed in bent, wat je vooral nog wilt leren bij ons, wat de gewenste
stageperiode is en wat de omvang en duur van de stage zijn.
Je kunt je CV en motivatie sturen naar info@bouwenmetkooi.nl. Wanneer we mogelijkheden zien,
nodigen we je spoedig uit voor een gesprek. Wie weet start dan binnenkort jouw uitdagende en
veelzijdige carrière bij B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam.
Bouwen met Kooi
B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam is een zelfstandig en proactief bouwbedrijf dat zich bezighoudt met
nieuwbouw, verbouw en onderhoud, projectontwikkeling, restauratie en renovatie. Tevens beschikken wij
over een eigen houtskeletbouw- en betonfabriek. Onze manier van werken typeert zich als mens/samenwerkingsgericht, gericht op continu verbeteren (innovatief) en het betrouwbaar leveren van een
hoge kwaliteit.
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