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Vacature enthousiaste Stagiair(e) Architectuur
Wessel de Jonge architecten is een dynamisch bureau dat reeds vele jaren gespecialiseerd is in het succesvol herbestemmen
van erfgoed, veelal jonge monumenten, waarbij zowel nieuwbouw, transformatie als renovatie aan bod komt. We zijn een
enthousiast team van ca. 15 architecten en bouwkundigen.
Wij zijn per direct op zoek naar een talentvolle stagiair(e) voor minstens 6 maanden. Als stagiair krijg je de kans om te
proeven en te leren van alle fasen van een project, zowel van de competitie-/ontwerpfase als van de uitvoeringsfase. Dit
kan variëren van een mooie maquette maken tot al schetsend te ontwerpen. Het meehelpen een omgevingsvergunning te
tekenen tot detailtekeningen maken. Je loopt mee met het ontwerpteam en krijgt de kans om externe en interne besprekingen
te volgen.

Jij bent





Een student aan de TU Delft/HBO (indien afgestudeerd kunnen we je helaas geen stageplaats aanbieden).
Enthousiast over herbestemming en renovatie.
Iemand met een hands-on mentaliteit, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een gezonde dosis humor.
40 uur per week beschikbaar.

Wat ga je zoal doen?





Proeven en leren van alle fasen van een project, zowel van de competitie- en ontwerpfase als van de uitvoering.
Indrukwekkende maquettes maken.
Schetsend ontwerpen en detailtekeningen maken.
Meelopen met ons ontwerpteam en externe- en interne besprekingen bijwonen.

Wat krijg je ervoor terug?




De kans om te werken vanuit de toplocatie Van Nelle Fabriek (Unesco Heritage).
Een stagevergoeding van €550 per maand.
Gezellige borrels, evenementen en uitjes!

Geïnteresseerd? Tof!
Klinkt dit als echt iets voor jou? Stuur dan je cv, portfolio en motivatiebrief naar manontange@wesseldejonge.nl en wie weet
ben jij straks onze nieuwe stagiair(e).

Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 2330, 3044 BC, Rotterdam

