
Het zijn mooie, maar ook drukke tijden bij BanBouw. En alle 
ontwikkelingen zijn niet alleen op de bouwplaats, maar ook op 
kantoor merkbaar. Daarom kunnen wij wel wat hulp gebruiken en 
zijn we op zoek naar een stagiair communicatie die ons team komt 
versterken.

Meewerkstage 
Communicatie

Wat voor iemand zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een initiatiefrijke en ambitieuze student. Iemand 
die mee wil draaien met onze communicatiemedewerker, maar ook 
iemand die met nieuwe initiatieven komt om ons merk nóg beter op 
de kaart te zetten. Hoe je dat moet doen, is – in tegenstelling tot de 
fundamenten van veel van onze bouwwerken – niet in beton gegoten. 
Het gaat om een veelzijdige stage waarin je ook de vrijheid krijgt om 
veel werkzaamheden zelf in te vullen.

Wat ga je doen?
Terwijl onze vakmensen op tal van locaties bouwen aan bijzondere 
constructies, bouw jij mee aan onze bekendheid en aan ons imago. 
Niet alleen dat van BanBouw, maar ook dat van onze zusterbedrijven. 
Je creëert pakkende content en zorgt dat die content ook daadwer-
kelijk gezien wordt. Je gaat je onder andere bezig houden met de 
website, presentaties en de opmaak van nieuwsbrieven en drukwerk. 
Oh, en je zit echt niet alleen maar achter je monitor. Je mag je  
talenten ook inzetten tijdens het organiseren van evenementen, zoals 
relatiedagen, hoogstepuntvieringen en opleveringen (en het  
communiceren daarover). Ook hierin krijg je de vrijheid om te putten 
uit je bron van vakkennis en creativiteit.

Dit hebben we je te bieden
We vragen niet alleen wat van je; we hebben je ook heel wat moois te 
bieden! Wat dacht je van een leerzame, afwisselende en zelfstandige 
stage op een fijne werkplek in een klein, professioneel en gezellig 
team. De ruimte voor en begeleiding bij schoolopdrachten. We bieden 
de mogelijkheid je verder te ontwikkelen tot een breed inzetbare 
communicatiemedewerker. En je krijgt een stagevergoeding.

Heb je interesse?
Mooi! Neem dan contact op met onze HR medewerkster Tessa Mom via 
sollicitatie@banbouw.nl of bel 040-2831905. 

Je hebt
• affiniteit met marketing en  

communicatie
• uitstekende beheersing van de  

Nederlandse taal
• de beschikking over goede  

communicatieve vaardigheden

BanBouw, geboren in 1926, is een 
familiebedrijf in het schilderachtige 
Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot 
Vincent vanGogh 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.

Je bent
• initiatiefrijk en ambitieus
• iemand met een positieve instelling
• bezig met de opleiding Communica-

tie of een opleiding in vergelijkbare 
richting

Je kunt
• zowel zelfstandig als in  

teamverband werken
• bij voorkeur met het Adobepakket 

overweg
• bij voorkeur werken met WordPress

Jouw talenten

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


