
Als stagiair bij De Boer & De Groot in Noord Holland maak je onderdeel uit van het pro-
jectteam in Wognum. We bieden je de mogelijkheid om ervaring op te doen op het gebied 
van tendercontracten (opstellen ontwerp, begroting en aanbiedingsdossier), projectvoor-
bereiding (inkoop, maken plannen en werktekeningen) en het bieden van ondersteuning 
aan de collega’s die werkzaam zijn in de uitvoering. Het ontwikkelen van verschillende  
competenties, waaronder projectmatig werken, plannen en samenwerken is gedurende 
deze stage dan ook zeker aan de orde. 

Een aantal werken waar we vanuit onze vestiging in Noord Holland mee bezig zijn: 
•  Onderhoud van 70 bruggen in Alkmaar; 
•  Vervangen van diverse fiets- en voetgangersbruggen; 
•  Semi-drijvende steiger Cruquius Amsterdam;
•  Aanleg damwanden´Brokking aan de Zaan`Wormerveer; 
•  Inspectiewerk sluizen en gemalen. 
 
Wij zoeken voor deze stageplek naar een enthousiaste en leergierige persoon die zichzelf 
graag wil ontwikkelen, zelfstandig kan werken en een pro-actieve houding heeft. 

De Boer & De Groot civiele werken B.V. is een aannemingsbedrijf gespeciali-
seerd in de beton- en waterbouw. Wij realiseren onder andere bruggen, rem-
mingwerken, sluizen en steigers uitgevoerd in beton, staal, kunststof of hout. 
Het werkgebied bestrijkt voornamelijk de noordelijke helft van Nederland, 
maar ook daarbuiten zijn wij actief. 
 
Ieder jaar bieden wij MBO- en HBO-studenten de mogelijkheid om ervaring 
op te doen in de beton- en waterbouw. Op dit moment hebben wij op onze           
vestiging in Wognum plaats voor een:

STAGIAIR HBO CIVIELE TECHNIEK 

De Boer & De Groot civiele werken b.v. T   0517 - 430542 
Industrieweg 16    E    info@deboerendegroot.nl  
8861 VH  Harlingen     W   www.deboerendegroot.nl  

Cruquius Amsterdam - 
Semi drijvende steiger 

Interesse? 
We zien graag je sollicitatiebrief en CV tegemoet. Je kunt deze mailen naar de heer       
Klaas-Pieter de Groot, via: kpdegroot@deboerendegroot.nl. Voor meer informatie of  
vragen is hij ook bereikbaar via telefoonnummer: 06 - 3511 9795.


