
Gezocht: toptalent in de rol van afstudeerder 

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede opleiding van studenten op ons 

vakgebied. Dat doen wij met een intensieve afstudeerstage. Wij zoeken uitmuntende 

studenten die willen afstuderen op het gebied van infrastructuur, finance, mobiliteit, 

watermanagement of gebiedsontwikkeling. 

  

Begeleiding door ervaren adviseurs van AT Osborne  

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor jouw afstudeeronderzoek in eerste instantie 

bij jezelf. Je kunt van ons verwachten dat we je goed op weg helpen, bijsturen en met je 

meedenken. Daarvoor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stellen ons 

uitgebreide netwerk (intern en extern) en onze faciliteiten ter beschikking om jouw 

onderzoek een zo goed mogelijke kans van slagen te geven. 

Wat verwachten wij? 

Allereerst vinden we het belangrijk dat jij als persoon goed binnen onze organisatie past. 

Verder zijn we kritisch en zoeken naar talent dat zich weet te onderscheiden. Je zit in de 

eindfase van je (master)opleiding in de richting van Construction Management & 

Engineering, Technische Bestuurskunde, Civiele Techniek, (Technische) Planologie, 

Bedrijfskunde of Economie. Je geschiktheid bepalen we aan de hand van een uitgebreid 

assessment en niet in de laatste plaats door persoonlijke gesprekken met collega’s en 

directieleden. 

Wat breng jij mee? 

 Een meer dan gemiddelde interesse voor projecten in de fysieke omgeving 

 Jouw energiek proactieve inzet en ondernemerschap 

 Voldoende zelfstandigheid om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren 

 Een scherpe en analytische blik waarmee je over de grenzen van jouw eigen 

expertise heen kijkt 
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Wat staat daar tegenover? 

Een passende stagevergoeding is nog maar het begin. Belangrijker is dat je van nabij 

kennis maakt met gedreven collega’s en spraakmakende projecten (zie hier voor een niet 

uitputtende lijst voorbeelden) die er toe doen in onze maatschappij. Je krijgt de 

mogelijkheid om deel te nemen aan onze eigen opleidingen (AT Osborne Academy) en 

maakt van nabij de praktijk van het consultancyvak mee. 

En vervolgens? 

Jouw stage kon wel eens het begin zijn van een glanzende carrière. Als jou talent 

gedurende de stage goed naar boven komt kun je als Young Professional solliciteren naar 

de functie van adviseur bij onze organisatie. Onze jonge aanwas begeleiden wij met een 

gericht ontwikkelprogramma om te laten groeien als adviseur of projectmanager. 

Meer weten of solliciteren?  

Wil je meer weten over AT Osborne of over deze functie? Bel of mail met Carla de Koning. 

Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, kun je je CV en motivatiebrief sturen 

aan afstuderen@atosborne.nl. 
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