
 

 

Matsch Pro Bouw 

Built Environment (Bouwkunde,  Civiele Techniek,  Ruimtelijke Ontwikkeling) 

mark@matschpro.nl 

 

"DE BAAN DIE PAST BIJ JOU! 

Matsch Pro bemiddelt bouwkundigen en civiel technici in voornamelijk Groningen,  

Friesland en Drenthe. Voor jou een mooi netwerk met bedrijven en prachtige vacatures.   

Niks standaard baan waarin je blijft doormodderen. Uitdagend werk. Naadloos aansluitend 

op je ambitie. En tegelijk gericht op je toekomst. Want wat vandaag je eerste stap is,  kan bij 

Matsch Pro heel goed morgen je baan zijn. In zo’n beetje elke branche: marketing,  

communicatie,  sales,  bouw,  techniek,  laboratoriumtechniek,  finance,  retail,  noem maar 

op. 

Niks standaard baan,  niks standaard Matsch Pro. In niks een uitzendbureau,  in alles de 

overall dienstverlener voor werk,  carrière,  loopbaan. Geen cv-schuivers,  matschmakers. Bij 

ons is het niet aanmelden en verdwijnen in een bijna overlopende vergaarbak met 

kandidaten. Bij ons is het eerst maar even laten zien dat je het in je,  dat je potentie hebt. 

Dat je die optimaal wilt benutten. Dat je aan jezelf wilt werken. Wilt blijven werken. Dat je 

er vol voor gaat. Vol voor blijft gaan. Ongeacht – en die gaan er zeker komen – de obstakels 

en de tegenslagen waar je mee te maken krijgt.  

 

Dit alles met ons als expert. Gewoon omdat je als professional het beste verdient. Volgens 

een helemaal op jou toegesneden carrière pad. Toewerkend naar je volgende stap op de 

arbeidsmarkt." 

 

 

 

 

 

 

 



Startersfunctie in overleg 

"Matsch Pro Bouw zoekt junior bouwkundigen! 

Voor meerdere opdrachtgevers van Matsch Pro Bouw in het noorden en midden van het 

land,  zoeken wij junior bouwkundigen met een afgeronde mbo of hbo opleiding 

bouwkunde. Ook als je nog studeert ben je welkom om te reageren aangezien wij ook in 

bouwkundige bijbanen bemiddelen via Matsch Student. 

De vacatures die wij beschikbaar hebben voor jou als junior bouwkundige zijn bijvoorbeeld 

bij een: 

• Architect 

• Ingenieursbureau 

• Adviesbureau 

• Aannemer of Toeleverancier 

• Vastgoedbeheerder 

• Vastgoedontwikkelaar 

• Woningcorporatie 

• Gemeente 

• Overige bouwkundige bedrijven of instellingen 

Wij hebben vacatures waarbij je direct in dienst treedt bij één van onze opdrachtgevers 

maar we hebben ook vacatures waarbij je eerst een periode wordt gedetacheerd of 

uitgezonden. Het is maar net wat jij wilt of wat onze opdrachtgever wil. 

 

Functieomschrijving 

* Je gaat aan de slag in een junior functie waarbij je onder begeleiding je weg gaat vinden in 

de functie.  

* Je gaat kennis maken met meerdere aspecten van je nieuwe functie,  ook dit onder 

begeleiding en toezicht van een ervaren collega. 

* Je ontwikkeld je competenties zoals communiceren,  zelfstandig werken,  in een team 

werken,  verantwoordelijkheid nemen,  plannen en organiseren,  etc. 

 

 

 

 

 

 

 



Functieprofiel 

* Wij zijn op zoek naar talenten die graag samen resultaten neerzetten,  passie hebben voor 

hun vak en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen.  

* Je bent als junior bouwkundige bereidt om extra cursussen en/of opleidingen te volgen.  

* Je hebt als bouwkundige natuurlijk een sterk analytisch denkvermogen die accuraat te 

werk gaat.  

* Je hebt het in je om je te ontwikkelen naar een volwaardige bouwkundige,  stap voor stap 

en met de juiste begeleiding vanuit Matsch en vanuit de opdrachtgever. 

* Je wilt deze kans aangrijpen om je eerste in je carrière te zetten en in de praktijk jouw 

bagage verder aanvullen.  

* Tevens ben je communicatief sterk,  een doorzetter en flexibel ingesteld.  

 

Contact 

 

Wil je eerst meer weten over vacatures en Matsch Pro Bouw? Neem dan contact met ons op 

door te bellen naar ons kantoor in Groningen op 050-8200961 en vraag naar Mark van der 

Laan" 

 

 

 

 


