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"Wij adviseren, ontwerpen en begeleiden. Je kunt bij ons terecht voor een project vanaf het 

begin tot aan het eind. Van de aanleg van een weg, riolering of haven, tot aan de 

(her)inrichting van dorpen,   

stadspleinen en natuurgebieden. We werken voor overheden, aannemers, 

projectontwikkelaars en adviesbureaus. Bureau Schmidt is gedurende het gehele proces 

betrokken: van verkeersonderzoeken, verkeersveiligheidsanalyses tot het ontwerp van de 

openbare ruimte en het leiden van bijeenkomsten/inspraakavonden/werkgroepen met 

bewoners en belanghebbenden.  

Zo komen we tot een ontwerp waar iedereen achterstaat én nemen we het werk van onze 

opdrachtgevers uit handen. Kijk voor meer informatie op onze website 

www.bureauschmidt.nl" 

 

Stage: periode flexibel 

Als stagiair bij Bureau Schmidt werk je actief mee in het bedrijf. Je krijgt kansen om jezelf te 

ontwikkelen, ervaring op te doen en vooral heel veel te leren. Bureau Schmidt werkt aan de 

openbare ruimte en jij mag daarin je steentje bijdragen. Je werkt mee in verschillende 

multidisciplinaire projecten waarbij je bijvoorbeeld een inventarisatie doet, een 

verkeerskundige analyse maakt, een bewonersbijeenkomst bijwoont, ontwerp- en 

bestekstekeningen maakt, een bestek schrijft en meeloopt met een toezichthouder of 

directievoerder. In deze periode werk je samen met verschillende collega’s, maar heb je vast 

aanspreekpunt, zodat je weet bij wie je terecht kan als je vragen hebt.  

Tijdens de stageperiode word je begeleid om het beste uit jezelf te kunnen halen, daarbij 

verwachten we van jou een proactieve houding, ben je leergierig en durf je te vragen. We 

zijn een open en informeel bedrijf, jij mag aangeven wat je wil leren, dit kan specifiek, maar 

mag ook heel breed zijn, wij gaan proberen dit te kunnen bieden. Tijdens een 

kennismakingsgesprek leren we elkaar kennen en kunnen we bepalen hoe we jouw stage 

het beste kunnen invullen. Wij hebben er zin in, jij ook? 

 


