
Wij willen de beste partner zijn die u zich kunt wensen voor de ontwikkeling, bouw, renovatie of het onderhoud van uw project. Dat is nogal een 

ambitie en daar zetten wij ons dan ook dag in dag uit voor in. Om dit te bereiken veranderen we een complex traject in een helder proces. En zoeken 

we bij iedere opdracht naar inventieve oplossingen om nog slimmer, beter of sneller te werken. Partnerschap betekent wat ons betreft open com-

municeren. Met heldere budgetten en begrotingen. Met wederzijdse inspiratie. Samen een doel verwezenlijken geeft energie. Wij streven naar een 

optimale � ow en doen er alles aan om die tijdens de samenwerking in stand te houden.

TRAINEE
Ga jij het verschil maken op onze projecten van (over)morgen? 

Dan zoeken we bij Boele & van Eesteren jou als bouwkundig trainee!

Wat ga je doen?
Als trainee krijg je de kans om in de volle breedte kennis te maken met ons bedrijf. In een periode van ongeveer 1,5 jaar doorloop je een program-

ma dat je voert langs verschillende afdelingen. Denk hierbij aan BIM, Calculatie, Uitvoering, Vastgoedontwikkeling en Werkvoorbereiding. Het is 

niet alleen maar kennismaken met de verschillende afdelingen, er wordt ook echt wat van je verwacht. Na een korte kennismaking met de materie 

en de collega’s ga je aan de slag en ben je onderdeel van het team van collega’s van die afdeling. Doordat je meteen meedraait met de verschillen-

de projecten krijg je gedurende je traineeship van alle afdelingen veel mee.

Tijdens de looptijd van het traineeship word je begeleid door onze ervaren traineecommissie. Tussentijdse evaluaties volgen je ontwikkeling op de 

voet en geven feedback om bij te sturen als dit nodig is. Je ontwikkeling wordt ondersteund door een op jouw persoon gemaakt opleidingsplan. 

aan het einde van het programma vervolg je je carrière binnen één van onze afdelingen in een functie die past bij jouw ambitie en onze bedrijfs-

doelstellingen. 

Wat verwachten wij van jou?

Om in aanmerking te komen voor het traineeship van Boele & van Eesteren heb je de volgende achtergrond:
• Een afgeronde bouwkundige opleiding op tenminste hbo-niveau,

• je wil impact maken op het bouwproces van (over)morgen,

• je bent � exibel en sociaal vaardig,

• je bent gewend om initiatief te nemen.

Van onze trainees en oud-trainees wordt veel verwacht, jullie gaan het verschil maken op diverse plekken binnen de organisatie. Dat kan zijn op 

verduurzaming van de bouw, als leidinggevende van de toekomst of als aanjager voor innovatie. Door het hele bedrijf Boele & van Eesteren vind je 

oud-trainees op cruciale plekken die kansen hebben gepakt en hebben gekregen om te komen waar ze nu zijn. Daar zijn wij als werkgever buiten-

gewoon trots op. 

Wat bieden wij jou?

Het traineeship bij Boele & van Eesteren komt met een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden:
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, zowel binnen onze eigen VolkerWessels Academy als daarbuiten,

• Een auto van de zaak met een brandstofpas voor tanken in heel Europa,

• 43 vakantiedagen,

• een prima passend marktconform salaris,

• En uiteraard een goed pensioen.

Solliciteren?
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.boele.nl/over-ons/werken-bij/sollitatieformulier/sollicitatieformulier/p/job/4731


