
 

 

Inbo 

Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling) 

ilse.neef@inbo.com 

 

Buildings that not only take up space, but also give space. 

Inbo is één van de grootste architecten- en ingenieursbureaus in Nederland. Met ruim 200 

collega’s werken we aan de circulaire stad, aan energieneutrale wijken en aan gezonde 

gebouwen. Wij pakken met ons werk maatschappelijke problemen aan en ondersteunen 

initiatieven uit de samenleving. Dat doen wij in een open gesprek en met een hands-on 

aanpak.  

We vinden het ontwikkelen van talent belangrijk en daar geven we veel ruimte aan. Dat 

doen we via onze InboAcademie en door van elkaar te leren (InboCafé, werkbezoeken en 

intervisie). Samenwerken en teamgevoel zijn groot onderdeel van ons succes. Inbo’ers 

krijgen de vrijheid, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om te ondernemen. Met 

deze aanpak werken we al 57 jaar aan grote projecten van een breed palet van 

opdrachtgevers. 

 

Stage: september 2020 – januari 2021 

"Inbo Heerenveen zoekt stagiair m/v  

Een mooi plaatje maken is één ding. Het kunnen bouwen is een tweede. Laat staan ook over 

10 jaar nog een foto kunnen maken waar je trots op bent. Als schakel tussen architect en 

aannemer maken onze bouwkundigen plannen haalbaar en uitvoerbaar, binnen de 

esthetische kaders. Natuurlijk doen we dat in BIM, samen met andere ontwerpende en 

uitvoerende partijen werken wij integraal in steeds slimmere 3D modellen. 

Inbo zoekt enthousiaste en nieuwsgierige stagiairs voor ondersteuning in het uitwerken van 

projecten. Een nieuwsgierig, energiek en communicatief iemand die snel veel wil leren in 

een jong en dynamisch team van architecten en bouwkundigen. Onze groep in Heerenveen 

bestaat uit een team van 18 medewerkers. 

We bieden een interessante stageplek met stagevergoeding. We werken binnen het team 

aan zeer diverse en aansprekende opgaven en bieden verschillende mogelijkheden om je 

verder te ontwikkelen. 



 Wat ga je doen? 

• Ondersteunen van bouwkundigen bij de technische uitwerking van projecten 

Wat breng je mee? 

• Kennis van Revit en Autocad is een pré 

• Je studeert Bouwkunde aan een Hogeschool en zit in je derde of vierde jaar 

• Je bent vanaf september, minimaal 4 maanden beschikbaar voor 32-40 uur per week 

Contact 

Heb je belangstelling voor deze vacature, stuur je motivatie en CV naar HR@Inbo.com. Heb 

je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Jenny Kattenburg 033-2868211. 

 

 


