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(Afstudeer)stage management en advies 
utiliteitsprojecten en duurzame en digitale 
ontwikkelopgaven 

 
Wat ga je doen? 
Wij zijn opzoek naar een stagiair(e) die de afdeling projectmanagement & consultancy van de divisie 
gebouwen komt ondersteunen. Onze afdeling richt zich op het adviseren en managen van vastgoed en 
utiliteitsprojecten. Wij profileren ons op het gebied van projectmanagement, contracten en duurzaamheid. 
Onze klanten zijn met name (semi) publieke instanties en organisaties. Denk aan de Nationale Politie, het 
COA, het RVB, Rijkswaterstaat, onderwijs- en gezondheidszorg instellingen. Wij pakken bijzondere en 
impactvolle projecten op in een maatschappelijk relevante context. Ook ondersteunen wij ontwikkelaars en 
private partijen bij complexere projecten in met name hun duurzaamheidsambities.Dat doen wij in diverse 
rollen, projecten en programma’s. Denk aan de rol van projectmanager voor een klant om zijn of haar 
utiliteitsproject te managen, de rol als contractmanager om de aanbestedingsstrategie te bepalen, contracten 
op te stellen en aanbestedingen te organiseren of de rol van adviseur die een of meerdere 
duurzaamheidsaspecten geïntegreerd worden in projecten en ontwikkelopgaven. Hierbij horen visie- en 
strategievorming, maar ook de verankering van duurzaamheid in de realisatie van concrete projecten. 
Als stagiair(e) maak je kennis met deze rollen. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met het ondersteunen van een 
medior of senior projectmanager bij de begeleiding en realisatie van huisvestingsprojecten, of het 
ondersteunen van onze adviseurs bij het uitvoeren van adviesopdrachten, aanbestedingen, 
(markt)onderzoeken, (portfolio)analyses, rapportages. Je taken zijn divers en afhankelijk van de behoefte uit 
het team en de projecten, maar vooral ook van jouw eigen interesses. Het verder verhogen van de kwaliteit 
van ons team, in de vorm van ontwikkelen van tooling of referenties, behoort ook tot de mogelijke 
werkzaamheden. 
 
We koppelen graag een centraal thema aan je stage. Dit thema is afhankelijk van je studie-achtergrond, je 
eigen ontwikkeldoelen en die van het team. Verduurzaming en digitalisering zijn bepalend voor de manier 
waarop nu en in de toekomst projecten worden vormgegeven en uitgevoerd. Wie niet mee groeit zet zichzelf 
buitenspel. Jij omarmt deze thema’s en pakt deze beet in relatie tot ons werkveld. 
Werken bij Arcadis en ons team maakt dat je onderdeel bent van een netwerkorganisatie en een 
ondernemende cultuur. Dit betekent dat we een actieve houding verwachten. Je bent niet bang om zelf 
initiatief te nemen en contacten te leggen (ook al werken we gedeeltelijk op afstand gelet op COVID). Je 
baant je eigen pad, creëert je eigen kansen en haalt het werk op. Uiteraard doen we dit samen. Tegelijkertijd 
verwachten wij dat je in staat bent ergens je schouders onder te zetten en dat je gemotiveerd bent het team te 
helpen hoe complex of hoe eenvoudig een vraag of taak ook is. 
  
Wat vragen wij? 
Wij zoeken een stagiair(e) die zich herkent in bovenstaande beschrijving en onderstaande kenmerken: 
 

• Je volgt een wo opleiding bouwkunde of vergelijkbaar, maar wij staan ook open voor een 
breed scala aan technische en strategische studierichtingen of een studierichting gerelateerd 
aan duurzaamheid; 

• Je hebt affiniteit en (studie)ervaring met één of meerdere thema’s uit de vacaturetekst; 

• Je hebt de competenties om (jezelf) te presenteren en te adviseren; 

• Je hebt van nature de motivatie om nieuwe kennis op te doen en nieuwe (digitale) 
mogelijkheden eigen te maken; 

• Je bent scherp en alert, vasthoudend en overtuigend; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal. 
 
Wat bieden wij? 
Waar je ook werkt, wat je ook doet, als Arcadiaan draag jij bij aan onze missie ‘Improving quality of life’. Dat is 
wat ons verbindt en inspireert. We geven de toekomst vorm vanuit verschillende perspectieven en bouwen 
aan duurzame relaties. Samen willen we onze wereld verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan onze 
Arcadis cultuur: People First, Integriteit, Klantsucces, Samenwerking en Duurzaamheid. Kenmerkend voor 
onze cultuur zijn inclusiviteit, diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze onderwerpen 
voeren we verschillende activiteiten uit.   

https://www.arcadis.com/nl-nl/de-kwaliteit-van-leven-verbeteren
https://www.arcadis.com/nl-nl/word-een-arcadiaan/proudtobeme
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Arcadis biedt jou de kans om praktijkervaring op te doen in vorm van een stage of afstudeeropdracht. De 
inhoud van de opdracht bepalen we samen. Tijdens je stage mag je je werk flexibel indelen op verschillende 
locaties en werktijden. Daarnaast leer je collega’s beter kennen door deel te nemen aan activiteiten van 
bijvoorbeeld de actieve jongerenvereniging The Young Part. Veel stagiairs/afstudeerders groeien door naar 
een junior positie. Leren bij Arcadis betekent ook dat je een stagevergoeding krijgt. Op onze website vind je 
meer informatie over ons bedrijf. 
  
Heb je vragen? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wies van Hoek, campus recruiter, via telefoonnummer +31 
6 1167 2571 of via wies.vanhoek@arcadis.com. Wij ontvangen graag jouw CV en brief (in een pdf bestand) 
via de sollicitatiebutton op careers.arcadis.com. Solliciteren via de mail is niet mogelijk.   
 
Om jouw sollicitatie goed te kunnen beoordelen ontvangen wij, in pdf, via de button “direct solliciteren” een 
recent CV en zien we graag de volgende aspecten terug in je motivatiebrief: 
•           Reden sollicitatie 
•           Maximale reisbereidheid 
•           Beschikbaarheid (aantal uren per week en gewenste startdatum) 
•           Taalbeheersing 
 
Uitzend- en W&S bureaus hoeven niet te reageren, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld. 
  

https://www.arcadis.com/nl-nl
mailto:wies.vanhoek@arcadis.com
https://careers.arcadis.com/

