
   

Vacature – Werkstudent 
 

 

S L I M M E  D O E N E R S ,  P R A G M A T I S C H E  D E N K E R S  
Count & Cooper zoekt enthousiaste werkstudenten die tijdens de studie relevante werkervaring 
willen opdoen. Een werkstudent bij Count & Cooper is pragmatisch, secuur en scherpzinnig. Iemand 
die graag in teamverband vanaf projectlocatie(s) werkt.  

Wel risico, geen kruiwagen 
Count & Cooper werkt aan grote publieke aanbestedingen in de infrastructuur. We schrijven in op 
een tender vanuit de overheid, gemeente of buitenlandse partij. Wanneer we deze tender 
winnen,  maken wij ook deel uit van de uitvoeringsorganisatie. Met andere woorden: helm op, jas 
aan! Zo werken we als projectmanager aan de grootste infrastructurele projecten van NL, zoals de 
verdieping en verbreding van de  A9, de afbouw van de Noord-Zuidlijn, de metamorfose van de 
stadzijde van station Amsterdam Centraal en de vernieuwing van de kademuren van de 
Amsterdamse grachten.  
 
Wat bijzonder is aan Count & Cooper, is dat we geen enkele kraan, graafmachine of kruiwagen 
bezitten, maar wel risicodragend zijn in een project. Wij werken dus niet voor de bouwende partij, 
maar mét de bouwende partij! Wij geloven dat het bij grote projecten van cruciaal belang is dat de 
partij die de uitvoering bepaalt, mede-verantwoordelijk is voor de succesvolle uitvoering van het 
project. 

Meedraaien in de dynamiek  
Als werkstudent bij Count & Cooper wordt je ingezet om praktische werkzaamheden te vervullen. Zo 
ben je bijvoorbeeld betrokken bij 4D-planning of beheer je een documentsysteem binnen een 
project. Je staat in je functie zij aan zij met project analisten, de junior-functie binnen ons bedrijf, en 
zult hen ondersteunen in de uitvoering van je taken.  
 
We vragen een beschikbaarheid van minimaal één dag per week voor minstens enkele aansluitende 
maanden, waarbij je vaak zult werken op de projectlocatie. Bijna al onze projectteams werken 
namelijk van maandag tot donderdag on site. Op vrijdag werken we op ons kantoor in het Groot 
Handelsgebouw, naast Rotterdam Centraal.  
 
Je gaat meedraaien in een dynamisch team, dat bestaat uit onze mensen en de bouwende partijen 
waar we mee samenwerken. Je doet ervaring op omtrent de zakelijke uitvoering van grote projecten 
en leert over ons vernieuwende model voor project delivery. Natuurlijk is er de mogelijkheid om als 
werkstudent deel te nemen aan de studiedagen van onze Count & Cooper Academy, borrels en 
andere activiteiten!  
 
We zoeken WO-studenten met een achtergrond of interesse voor technische materie, digital 
projectmanagement en/of de publiek-private sector. Hbo-studenten met een technisch profiel zijn in 
de afrondende fase van hun studie ook welkom om te solliciteren als werkstudent.   



   

Wat krijg je van ons? 

• Een meer dan prettig uurtarief 
• Vakantiegeld en vakantiedagen 
• Vergoeding reiskosten 
• Goede aanvulling op je CV  
• Ondersteuning bij impactvolle projecten 
• Werken in een hecht team 
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