
Stage werkvoorbereiding Gestapeld Wonen

Vacature

Wil je niks anders dan met je toekomstige vak bezig zijn en wil jij je nog meer laten inspireren door onze enthousiaste en 
vakkundige collega’s? 

Dan is dit echt iets voor jou!
Als bouwtalent in opleiding ben je een echte spin in het web als het gaat om plannen en organiseren. Je hebt de touwtjes 
graag in handen en jij houdt je het liefst van begin tot eind bezig met de inhoud van projecten, zowel op hoofdlijnen als op 
detailniveau. Als stagiair krijg je volop de ruimte om jezelf hierin te ontwikkelen. Je wordt onderdeel van het team Gestapeld  
Wonen. Het team bouwt projecten tussen de 30-100 appartementen per project. Je bouwt mee aan meerdere uitdagende pro-
jecten die variëren in zowel complexiteit, diversiteit als locatie. Zoals bijvoorbeeld het Theaterkwartier in Lelystad. 
Zie onze website en socials voor meer informatie over de projecten.

Over jou
Je neemt initiatief en steekt graag de handen uit de mouwen! Je bent een derdejaars HBO student die leergierig is en dit ook laat 
merken in je enthousiasme voor het vak. Je bent zelfstandig, flexibel, praktisch en resultaatgericht. 

Wat doen wij? 
Werken bij Schutte bouw & ontwikkeling is werken voor een bedrijf dat staat voor teamwork, korte lijnen, een groot verantwoor-
delijkheidsbesef en plezier. Wij zijn sinds 1924 gevestigd in Zwolle en onderdeel van ASVB (Aan de Stegge Verenigde Bedrijven). 
Als toonaangevend bouwbedrijf hebben wij een eigen identiteit, waarbij wij specialist zijn op het gebied van woningbouw, wo-
ningverbetering, transformaties en beheer en onderhoud. Wij vinden het belangrijk iedere dag te leren en te verbeteren. Daarom 
investeren wij volop in onze medewerkers en stimuleren goede ideeën en initiatieven. Werkplezier, uitdaging, (persoonlijke) ont-
wikkeling en persoonlijke drijfveren zijn de pijlers waarop het DNA van Schutte steunt. De commitment die wij van jou vragen, 
mag je andersom ook van ons verwachten. Samen halen wij het beste uit jouw talenten en kwaliteiten en ontwikkelen dat waar 
jij nog uitdagingen ziet. 

Kom je kennis maken? 
Zie je het zitten om bij deze ondernemende organisatie aan de slag te gaan? We vertellen je graag meer over onze mooie pro-
jecten, enthousiaste collega’s en onze manier van werken. Stuur je cv en motivatie naar Monique de Goede, HR-manager, via 
mdegoede@schuttebouw.nl. Voel je welkom.


