
Werkstudent Projectengineer

Coresta is een ontwikkelaar en bouwer van maatschappelijk vastgoed. 

Een veilige en geborgen leefomgeving voor ouderen, een inspirerende 

leeromgeving voor kinderen of gewoon goede en betaalbare woningen, dat is 

waar het ons om gaat! Onze projecten hebben vaak één kenmerk gemeen: wij 

maakten het onmogelijke mogelijk. Met een kleinschalig team werken we aan 

de meest uiteenlopende en uitdagende projecten door heel Nederland. Ons 

kantoor ligt midden in Eindhoven, naast het centraal station en op loopafstand 

van de universiteit, de hoge school en het gezellige centrum.

Ook het onmogelijke mogelijk maken?

Wil jij met creatieve oplossingen een steentje bijdragen aan onze projecten? 

Wij bieden je een unieke kans kennis te maken met de bouw. Je wordt 

onderdeel van het projectteam van verschillende projecten, waarbij je onze 

projectmanagers en projectengineers ondersteunt. De werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt en bestaan onder andere 

uit het bijwonen van bouwvergaderingen, het bezoeken van projectlocaties en 

het actief meewerken in het ontwerp- en bouwtraject. 
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Coresta is onderdeel van Sonneborgh Groep B.V.

Jouw profiel

Je bent student Bouwkunde die naast de studie ook praktijkervaring in de 

bouwsector op wil doen. Je bent voor minimaal 8 uur per week beschikbaar, 

werkt gestructureerd, denkt oplossingsgericht en beschikt over de 

eigenschap om creatief mee te denken. Daarnaast heb je kennis van grafische 

tekenprogramma´s.

Solliciteren

Wil jij wel eens iets anders doen dan werken in de supermarkt of horeca? Zie 

jij een studiegerelateerde bijbaan wel zitten? Stuur dan je motivatiebrief en CV 

naar het e-mailadres j.vanoudenaarden@coresta.nl. Voor meer informatie 

en vragen kun je contact opnemen met Jeroen van Oudenaarden 

(j.vanoudenaarden@coresta.nl of 040 - 303 21 21).
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