AANGEBODEN

Stageplaats ‘nieuwe bestemming gezocht’

GEBOUWikhouvanjou zoekt per direct een stagiair in omgeving Utrecht met affiniteit voor het
herbestemmen van leegstaande en vaak monumentale gebouwen. In de komende maanden moeten een
aantal onderzoeken worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van het herbestemmen van twee kerken,
een watertoren, vijf gemalen, een oranjerie en een badhuis. Deze onderzoeken worden uitgevoerd op
verzoek van de eigenaren van deze gebouwen. Na deze onderzoeken volgt vaak een traject om te komen
tot de uitvoering van een van de herbestemmingsscenario’s.
Werkzaamheden
Als stagiair werk je nauw samen met deze eenpitter. Je werk bestaat uit informatie verzamelen en
analyseren, beschrijven van bevindingen, projectplanning bewaken, beeldmateriaal zoeken en vormgeven
rapportages.
Functie eisen:
Voor de komende maanden zoek ik versterking van iemand die beschikt over:
- affiniteit met herbestemmen, leegstaande gebouwen en kansen ziet
- goede analytische vaardigheden
- zich verbaal en schriftelijk goed kan uitdrukken
- vernieuwende ideeën en ook geduld dat deze niet morgen uitgevoerd gaan worden
- bijna afgestudeerd is
- minimaal twee dagen per week tijd, elk geval tot en met september
- een rijbewijs is een pre
Mijn aanbod
GEBOUWikhouvanjou kan je een stageplek bieden die je laat kennismaken met alle aspecten van het vak
transformeren, gebiedsontwikkeling en herontwikkeling. Van leegstaande kerken tot realiseren van een
hotel of een brouwerij. Van helder krijgen van een opdracht tot opdracht geven aan een architect, het
lezen van een bouwkundige raming, het berekenen van een businesscase en gesprekken voeren met
belanghebbenden bij een gebouw of complex of selectie van potentiële huurders. Ik deel mijn kennis en
ervaring, begeleid enthousiast en hoop dat jij mij ook kan inspireren en scherp kan houden.
- een stage van minimaal 5 maanden, 2 dagen / week in Utrecht
informele werksfeer, thuiswerken behoort tot de mogelijkheden
een stagevergoeding
stagebegeleiding met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling
je doet bureauwerk en gaat mee op veldwerk (hele land)

-

Geïnteresseerd?
Mail me een korte motivatie en je CV naar Ellen de Kroon, ellen@gebouwikhouvanjou.nl
Meer informatie over GEBOUWikhouvanjou en Ellen de Kroon:
www.gebouwikhouvanjou.nl

