
 

 

 
Stagiair bouwkunde  
Ben jij op zoek naar een uitdagende (afstudeer)stage? Studeer jij in de richting Bouwkunde 
of een aanverwante studie en wil jij graag jouw opgedane kennis gaan toepassen in de 
praktijk? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Dit zijn wij 
LENZ is een jong, fris en ambitieus architectenbureau, opgericht door Andre van der Velden 
en Tim Robben. Artistieke vrijdenkers die ontwerpen samen met de klant. Door met hen in 
gesprek te gaan en te luisteren naar hun droom, halen we écht uit het project wat erin zit. 
Vanuit die passie werken we aan supergave projecten, vooral exclusieve woningen voor 
particulieren. Ons kantoor in Uden is een moderne open ruimte. Hier kom je terecht in een 
platte organisatie, de lijnen zijn kort en de sfeer is heel open.  
 
Dit kan je leren 

- Assisteren bij het ontwerpen in diverse softwarepakketten (Revit, Sketchup, 
AutoCAD, Lumion) 

- Detailleren in de breedste zin van het woord 
- Ontwerpen en uitwerken van deelontwerpen in 3D 
- Grafische ondersteuning bieden Sketchup, Illustrator en Indesign 
- Uitwerken tekeningen van vergunningsaanvraag tot detail.  
- Inmeten op locatie, vaststellen bestaande toestanden 
- Bijwonen overleggen met zowel opdrachtgevers als uitvoering 
- Overige bureauzaken gerelateerd aan werkzaamheden binnen architectenbureaus 

 
Afhankelijk van jouw studierichting of afstudeeronderwerp zijn passende mogelijkheden 
altijd bespreekbaar. 

 
Dit bieden we jou 

- Een marktconforme stagevergoeding 
- Een plekje in ons jonge ambitieuze team, waar niet alleen hard gewerkt wordt, maar 

ook veel gelachen. 
- De kans om veel interessante plekken te bezoeken en een inkijkje te krijgen in onze 

inspirerende architectonische projecten in diverse fases. 
- Een werkplek waar de mens centraal staat. We ontwerpen écht samen met de 

klant. Zo ontstaan volgens ons projecten van het hoogste niveau. 
 
Wat verwachten wij van jou?  
Je bent leergierig en durft te vragen. Je bent communicatief vaardig en neem initiatief.  
 
Enthousiast geworden? 
Zie jij jezelf wel afstuderen of stage lopen bij LENZ? Stuur dan snel je CV en motivatie naar 
info@lenz.nl ter attentie van Krista van den Heuvel, Office Manager. Wil je eerst meer 
informatie over de vacature? Bel dan even met Krista via 0413-301860 voor meer informatie 
over de mogelijkheden voor jouw gewenste periode. 
 


