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Studeer je Bouwkunde? 
BanBouw wil je helpen!
Studeer je in een bouwkundige richting en moet je nog stage lopen? Denk dan eens aan 
BanBouw! Binnen ons bedrijf zijn er altijd mogelijkheden voor enthousiaste (afstudeer)stagiairs 
die zich willen ontwikkeling tot professional binnen de bouwbranche!

Wat zijn de opties?
BanBouw is breed georiënteerd. We bouwen niet alleen, maar ontwikkelen ook en hebben een 
professionele en uitgebreide onderhoudsdienst. Dat houdt in dat de mogelijkheden ook behoorlijk 
gevarieerd zijn. Je kunt mee op pad met de onderhoudsmonteurs of werkvoorbereiders, of met de 
voorbereiding meedraaien in de verschillende fasen van projecten. Of we betrekken je bij een van onze 
grotere bouwprojecten en laten je kennismaken met de uitvoering. Mogelijkheden genoeg, en dat geldt 
ook zeker voor afstudeerstagiairs!

Wat zoeken we?
Ons aanbod is niet in beton gegoten. Bij BanBouw zijn we behoorlijk fl exibel en ook meedenken 
gaat ons meestal goed af. Toch wat punten die de kans op een prettige en gelukkige samenwerking 
vergroten:

• Je volgt een mbo- of hbo-opleiding in bouwkundige richting. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
• Je hebt een proactieve instelling en durft vragen te stellen.
• Je kunt nauwkeurig werken. 
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar komt ook in teamverband goed uit de verf.

Dit hebben we je te bieden
We vragen niet alleen wat van je; we hebben je ook heel wat moois te bieden! Een 
kleine greep uit ons assortiment:

• We bieden je een leerzame, afwisselende en zelfstandige stage op een fi jne 
werkplek in een professioneel en gezellig team. 

• Je krijgt de ruimte voor en begeleiding bij schoolopdrachten. 
• We bieden je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen tot een breed inzetbare 

bouwkundige. 
• Je krijgt een stagevergoeding.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BanBouw, geboren in 1926, is een familiebedrijf in het 
schilderachtige Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot Vincent van 
Gogh creëren wij ook waardevaste kunstwerken, al gebruiken we 
daar wat zwaarder gereedschap voor. Bij BanBouw werken tachtig 
mensen. Samen bouwen, ontwikkelen, onderhouden en creëren we. 
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Reageer door een motivatie en 
cv te sturen naar: 
Tessa Mom, HR BanBouw
040-2831905
tessa@banbouw.nl
www.banbouw.nl


