
Meewerkstage Civiele Technieker met ICT affiniteit (m/v, 16-24 uur per week)

Ervaring op doen bij het mooiste funderingsbedrijf van Nederland en Duitsland? 
Kom bij Sterk werken en leren! 
Volg jij een MBO opleiding in de civiele techniek en spreekt de ICT wereld je ook aan? Lees dan snel verder!

Sterk heeft een leuke meewerkstage voor 2 á 3 dagen per week op onze locatie in Bremerhaven, Duitsland. 
Deze meewerkstage is in ieder geval voor een periode van 3 maanden. In overleg is het mogelijk om de 
stageperiode te verlengen.

In deze meewerkstage als Calculator/Werkvoorbereider, ga jij je bezig houden met de werkvoorbereiding, 
het calculeren maar ook met het anders inrichten van ons calculatieprogramma voor meer gebruiksgemak. 
Uiteraard zorgen wij ervoor dat je hierbij de juiste begeleiding krijgt. Naarmate je meer zelfstandig kunt 
werken zal je van ons ook de vrijheid krijgen je hierin verder te ontwikkelen.

Wat wij jou bieden:
• Een leuke en uitdagende leer-/werkplek bij een 

innovatief familiebedrijf waar jij ervaring op doet 
en jezelf kan ontwikkelen;

• Een stagevergoeding conform de bouw CAO;
• Een verblijfplaats voor jouw periode in Duitsland 

inclusief maaltijdvergoeding;
• Indien nodig wordt vervoer van en naar 

Bremerhaven geregeld.

Jij:
• Beschikt over minimaal MBO werk- en 

denkniveau; 
• Hebt een goede beheersing van de Nederlandse 

taal in spreken, lezen en schrijven;
• Beheerst de basis van de Duitse taal in spreken, 

lezen en schrijven;
• Bent bereid om 2 á 3 dagen per week in de kost 

te gaan.

Kom jij ons team verSTERKen? Laat dan van je horen! Bel, mail of app.
Ben je enthousiast over deze functie? Stuur je reactie dan zo spoedig mogelijk naar: sollicitatie@sterk.
eu. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Leendert van de Graaf (Niederlassungsleiter) op 06-54970950 
of per mail l.vandegraaf@sterk.eu. Dat kan zowel in het Nederlands als in het Duits. Vragen over de 
sollicitatieprocedure stel je aan Michelle Muller (HR-medewerker) op 06-51062708 of sollicitatie@sterk.eu. 
Eerst even vrijblijvend kort kennismaken via WhatsApp videobellen, behoort ook tot de mogelijkheden!
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