
Wijbenga| Tromp architecten en adviseurs  is een vooruitstrevend architecten 
en adviesbureau in het Noorden van Nederland. Een team van enthousiaste 
medewerkers (ca 15-20) staan voor u klaar om te ondersteunen bij bouwkundige en 
ontwerpopgaven. We zijn een full-service bureau, welke opdrachtgevers vanaf het 
prille begin tot en met de realisatie kan begeleiden.  Wij gaan altijd uit van een goed 
werkend functioneel plan, gecombineerd met de creativiteit en de out-of-the box 
mogelijkheden, en daarbij het budget goed in het oog houdende

35 jaar kennis en ervaring hebben een brede basis onder het bureau gelegd, waarin 
we vandaag de dag werken met de nieuwste technieken (VR-bril, 3D prints, filmpjes, 
verregaande BIM-engineering)Naast de bedrijfsmatige mark (utiliteitsbouw (> dan 400 
scholen, vele bedrijfsgebouwen, kantoren) zijn wij ook goed te vinden in de markten 
van woningbouw, zorg, multifunctionele centra.   Door toenemende  werkzaamheden 
hebben wij doorlopend een plek beschikbaar voor:

MBO/HBO –stagiaire(s) Bouwkunde (M/V)

Stageomschrijving:
Als stagiaire zul je ondersteuning verlenen aan het team. Je zult voornamelijk (BIM) 
tekenwerk verrichten onder begeleiding van een projectleider / architect of ervaren 
tekenaar. Afhankelijk van het project, maak je de verschillende fases van het tekenwerk 
mee, van bouwkundige tekeningen vanaf de voorlopig/ definitief ontwerpfase tot aan 
bestektekeningen/ werktekeningen en het ontwerpen van details.

Stagevereisten: 
Je volgt de opleiding MBO/ HBO- bouwkunde. Je hebt een enthousiaste instelling en 
hebt affiniteit met moderne architectuur over de gehele breedte. Je hebt je eerste 
ervaringen in Revit|AutoCAD opgedaan en wilt deze verder uitbouwen.

Wij bieden:
Een leerzame en leuke stageplaats in een nieuwe, moderne omgeving en deelname 
aan een team bestaande uit een goede mix van ervaren bouwkundigen en 
aankomende talenten. De stagevergoeding geschiedt conform de afspraken uit het 
schoolreglement .

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met CV. Deze kun je sturen naar
Wijbenga architecten en adviseurs. , t.a.v. Tineke Wijbenga ,p/a Oude 
Oppenhuizerweg 27, 8606 JA SNEEK of per e-mail naar t.wijbenga@wijbengagroep.nl.
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