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Denken, durven, doen! 

Ben je klaar voor wat essentiële praktijkervaring? 
Ben je geïnteresseerd in het daadwerkelijk realiseren van architectuur, 
ontwerpen en bouwen? Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde 
stagiaire bouwkunde/architectuur/interieur (MBO), die ons wil assisteren met 
technisch-tekenen en 3D visualiseren in het tekenprogramma revit. 
Jouw leergierigheid en frisse blik, gecombineerd met de kennis van onze pro-
fessionals en de praktijkervaring die je gaat opdoen, maken dit mogelijk!

Voor een stageperiode van minimaal 3 tot 6 maanden kun je bij ons ge-
varieerde ervaring opdoen met projecten in alle fases van het ontwerp en 
bouwproces. BuiltbyDeWildt is een landelijk opererend advies-onwerp- 
projectmanagementbureau op het gebied van interieur, architectuur, bouw 
en inrichting. We zijn gespecialiseerd in het opzetten van eerstelijns gezond-
heidscentra. Wij werken in een klein en enthousiast team aan een breed 
scala van projecten, van bestaande renovatie panden tot grote nieuwbouw 
projecten. In 15 jaar hebben we een unieke positie opgebouwd als allround 
huisvestingsadviseur voor huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en andere 
zorgverleners in de eerstelijnszorg.

Wat vinden wij belangrijk?

• Dat je met plezier naar je stage gaat!
• Je hebt een goede kennis van het tekenprogramma Revit /  ACAD /  
 SketchUp of andere 3D tekensoftware.
• Je hebt inzicht in de opbouw van bouwkundige constructies met   
 daarbij oog voor ontwerp en vormgeving, zowel bouwkundig als ook  
 interieur.
• Goede communicatieve vaardigheden
• Denken in oplossingen in plaats van problemen

Wat bieden wij jou?

• Een enorm leerzame stageplek bij een van de leukste projectbureaus  
 op het gebied van bouwen in de eerstelijns zorg.
• Eigen inbreng en verantwoordelijkheid
• Gevarieerd, gezellig team zonder 9-5 mentaliteit
• Work-hard-play-hard mentaliteit
• Mogelijkheid om tussentijds aan je benodigde schoolwerk te werken
• Professionele stagebegeleiding

Denk jij dat jij de stagiaire bent die wij zoeken? 

Mooi! 

Stuur dan vandaag nog jouw motivatie met up-to-date stagemotor-profiel 
(met foto) naar info@bbdw.nl, t.a.v. de heer Benno van Bergen en wij zullen 
z.s.m. contact met je opnemen!


