
 

 

 

Stagiair(e) 

DIT ZEGGEN ANDERE STAGIAIRES OVER 

LAAN35 

Louis (3e jaars student Built Environment, aan de 
HU) 
Mijn tweedejaarsstage heb ik bij Laan35 gelopen. 
Tijdens mijn stage heb ik veel geleerd over gebouwen 
en het onderhoud daarvan. Tijdens m’n stage werd ik 
goed begeleid en kon altijd bij iedereen mijn vragen 
stellen. Na mijn stage ben ik parttime gaan werken 
naast mijn studie Built Environment. 
 
Bas (3e jaars student Built Environment aan de HvA): 
Tijdens mijn stage kreeg ik al snel veel 
verantwoordelijkheid en hierdoor heb ik de kneepjes 
van het vak snel onder de knie gekregen. Laan35 is 
een groeiend vastgoedbedrijf en het is interessant om 
dit van dichtbij mee te kunnen maken. 
 

 

WIE IS LAAN35? 

Laan35 is een jong bedrijf met jonge medewerkers dat 
volop in de groei zit. Dit brengt dat niet alles vast staat 

en jij je steentje kan bijdragen door te komen met 
nieuwe ideeën of inzichten. Niet alleen besteden we 

veel tijd en aandacht aan de groei van het bedrijf, ook 
jouw persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het 

vaandel. Door elkaar te motiveren, inspireren en van 
feedback te voorzien kunnen we vooruit. Niet alleen op 

persoonlijk vlak, maar als bedrijf en belangrijkst als 
team! 

 

WIL JE MET ONS IN CONTACT KOMEN OF BIJ ONS 

KOMEN WERKEN? 

 
 

  

 
 

020-787 0835 daisy@laan35.nl 
  
  

 

 

 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Wij bieden jou een kijkje in de keuken van een 
dynamische en groeiende organisatie. Tijdens de 

afwisselende stage is elke dag anders en werk je zowel 
binnen als buiten. Je zult onder andere meelopen met 

een bouwkundig inspecteur, die werkt volgens de 
NEN2767-normering. Hierna dagen we je uit de 

bouwkundige inspecties, met name bouwkundige 
tekeningen, uit te werken. Je krijgt een goede 

begeleiding en uiteraard is er ook veel ruimte voor 

eigen initiatief! 

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU? 

 Je volgt een HBO-opleiding in de richting 
Bouwtechnische Bedrijfskunde, Bouwkunde, 
Built Environment, Civiele Techniek of 
soortgelijk; 

 Je vind het leuk om in een snelgroeiende 
jonge organisatie te werken; 

 Je bent bouwkundig onderlegd en wil alles 
weten over onderhoud en materialen; 

 Je wilt jouw opgedane kennis delen met onze 
organisatie; 

 Je bent beschikbaar voor een periode van 
minimaal drie maanden voor 36-40 uur per 
week. 

OOK BELANGRIJK 
 

 Start datum, duur stage en aantal uur stage per 
week bespreken we in overleg 

 Stagevergoeding € 500,- per maand (op basis 
van 40 uur) 

 

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Laan35 is volop in ontwikkeling! Wij zoeken daarom 

doorlopend stagiaires die het een uitdaging vinden om 

hier een steentje aan bij te dragen. Wij zoeken een 

enthousiaste en kritische student die het leuk vindt om 

de wereld van vastgoed en bouwinspectie beter te 

leren kennen. 
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