
 

• MBO-studenten 
o Middenkaderfunctionaris Bouw 
o Kleur- en interieuradviseur 
o Interieuradviseur

• HBO-studenten Bouwkunde
• Studenten HBO en TU 

Wil jij je ontwikkelen en het beste uit jezelf halen? Ben je net als wij leergierig, 
nieuwschierig en creatief? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij bieden je 
een uitdagende stage-of afstudeerplek in een gevarieerd team. Als erkend leerbedrijf 
zorgen we natuurlijk voor een uitstekende begeleiding en een passende vergoeding.

Architectuur en bouwkunde gaan bij ons hand in hand. In onze ontwerpen draait 
het niet alleen om schoonheid, maar ook om technische kwaliteit. Wij leveren 
een totaalconcept: vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering. Of het nu 
gaat om woningbouw, utiliteitsbouw of stedenbouw. 

Kom jij ons team versterken?

Spreekt dit je aan? En wil je graag meedraaien in ons team? Stuur dan 
je motivatie en je CV naar: info@tbe-za.nl t.a.v. Bert Verweij. Of bel: 
0299-363468.
   
TBE-ZA architecten en ingenieurs 
Julianaweg 141 
1131 DH Volendam 
www.tbe-za.nl

Zoek jij een leuke stage- of afstudeerplek?

Bij ons vind je een informele werksfeer. Iedereen is gelijk. Korte lijnen en vertrouwen, 
dat vinden wij belangrijk. Zowel binnen als buiten onze organisatie. We doen het 
samen, met elkaar en met onze klanten. 

In onze gebouwen draait het om mensen. Zij moeten er plezier aan beleven. Nu en in de 
toekomst. We zijn Noord-Hollands nuchter èn ambitieus. No nonsense. We doen 
wat we zeggen. We durven te dromen, maar staan met beide benen op de grond. 
Wij zijn TBE-ZA architecten en ingenieurs.

Bij ons draait het om mensen  Wij zijn op zoek naar: 



Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
Verder beheers je de programma’s zoals Sketchup, Autocad, Revit en Adobe CS.

Je leert tijdens je stage of afstudeerperiode verschillende aspecten van onze 
ontwerpopgaves kennen. Hierin ben je onderdeel van ons ontwerpteam en werk 
je samen de projecten verder uit. Van het begin tot het einde en van structuur-
ontwerp tot en met DO-fase. 

Je bent vier tot vijf dagen per week beschikbaar voor een periode van drie tot en 
met zes maanden.   

Wij zoeken studenten/stagiaires 


