
Integraal werken met andere disciplines
Witteveen+Bos is een ambitieus adviesbureau dat ontwerpt op het raakvlak
van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. Binnen het bedrijf zijn zo’n
30 landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten (inter)nationaal
actief. Onze ontwerpers werken in interdisciplinaire teams aan integrale
planontwikkeling op verschillende schaalniveaus, variërend van kleine tot de
grote opgaven en van visies tot detailuitwerking.

Selectie van opgaven (maar er is meer)
- raamcontract Schiedam: verschillende stedelijk opgaven van   
 gemeentelijke visies, herinrichting van wijken tot groene stadsentrees;
- De Kien Deventer: ruimtelijke kwaliteit, citybranding en digitalisering;
-  Sprengenbeken Loenen: ontwerpend onderzoek naar gebiedsgericht 
 werken middels generatiedenk voor waterbewustzijn;
-  belevingswaardenonderzoek onder gebruikers van veerverbinding   
 Ameland;
- Oude Turfvaart verbindt: ontwerpend onderzoek met cultuurhistorie 
   als vertrekpunt.

Wat wij zoeken
- een gedreven en enthousiaste HBO of WO student;
-  met een brede interesse en sociale houding;
-  interesse en affi  niteit met social media is een pré;
-  met een goede beheersing van de programma’s Adobe Indesign,
    Photoshop en Illustrator. Autocad is een pré maar geen vereiste.

Wat wij bieden
-  standplaats Utrecht of Deventer (1 à 2 dagen Rotterdam 
 is bespreekbaar);
-  integrale werkomgeving met contact met vele andere disciplines;
-  begeleiding van ervaren ontwerpers;
-  stagevergoeding van EUR 450 (bij 40-urige werkweek);
-  onderdeel van een leuk team met sociale activiteiten.

Wij werken in de basis vanuit Nederland met de mogelijkheid om een deel van 
je projecten mee te werken aan buitenlandse opgaven!

Heb je interesse? 
Reageer dan direct online en stuur een motivatie met CV en beknopt
portfolio (max 5MB) mee. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

- H. Wieringa (Harro) voor stedenbouw
 harro.wieringa@witteveenbos.com  | +31 6 19 27 97 91

- M. Franssen (Martijn) voor landschapsarchitectuur
 martijn.franssen@witteveenbos.com  | +31 6 19 27 83 64

- N. Monster (Niels) voor integrale planontwikkeling
 niels.monster@witteveenbos.com  | +31 6 22 37 80 18

Stageplekken stedenbouw en 
landschapsarchitectuur
herfst 2022 - lente 2023

Natuurvermeerderende stedenbouw 

De Kien Deventer | verbinden van stad, bedrijfsleven en onderwijsinstellingenSchiedam | stadskarakteristieken

Vaarverbinding Ameland | belevingswaardenonderzoek vaarverbinding Ameland Oude Turfvaart verbindt | ontwerpend onderzoek

Dubai | werken in een internationale context Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer | werken aan waterveiligheid


