
 

Aanmeldformulier stageplaatsen 
 stagemaand maart 2019 

Ook in 2019 willen wij stages aanbieden uit een grote verscheidenheid aan sectoren, 
zoals woningcorporaties, zakelijke & financiële dienstverlening, gemeenten, 
bouw & vastgoed, sociaal domein etc. 

Lijkt het jou leuk om iemand te ontvangen en te vertellen over jouw organisatie en jouw 
werkzaamheden?  
Dat kan! Je kunt een stageplaats aanbieden door dit formulier in te vullen en het formulier als 
word-document uiterlijk 3 december 2018 te mailen naar stage@projectloopbaan.nl. 
 
(middels de toets F11 kun je de velden invullen –evt. te activeren bij word2016 via ontwikkelaars/ 
besturingselementen/icoon:        ) 
 
Naam van jouw organisatie: Van Lith Bouwbedrijf  
Naam stagebegeleider:  Niels van Ginneken      
Functie:   directeur   
E-mail:    vanginneken@vanlithbeverwijk.nl    
Telefoonnummer:  0251-240904     
 
Stageplek 
Functietitel:  ‘dwars door het bedrijf’ 
Aantal stageplaatsen: 1 
Duur van de stage: halve dag  
 
Omschrijving van de stage: 
 Je krijgt uitleg voer de werkzaamheden die wij doen en hoe de aanpak over de verschillende 

afdelingen is 
 We bespreken het proces dat wij hanteren voor Prestatiegerichte samenwerkingen globaal en gaan 

diep in een van de lopende processen in. Het werkt het, wat verwachten we van elkaar en wat 
moeten wij leveren aan andere Co-makers 

 Je krijgt uitleg over de risico analyses bij projecten in voorbereiding / uitvoering en hoe de 
kwaliteitsborging hier op aangepast is 

 We bezoeken een werk in uitvoering, een Groot onderhoud van een wijk waarbij het werk in 
bewoonde staat uitgevoerd wordt. 

 Wij hebben een afdeling Dagelijks Onderhoud en Mutatie Onderhoud; deze werken op geheel eigen 
wijze tov het bouwbedrijf. Hier nemen we je in mee 

 
Stagedag(en): 
In overleg af te spreken (stagebieders en stagiairs gaan zelf contact met elkaar zoeken over datum en 
tijdstip. (Stagebieder en stagiair ontvangen na de matching elkaars telefoonnummer en e-mailadres.) 
 

Als je meer informatie wilt of vragen hebt neem dan contact op met de 
stagecoördinator van jouw organisatie of mail/bel naar: 
Linda Bult (matchmaker) - linda@projectloopbaan.nl / 06-5052 2151 
 

 


