Stageplaats MBO Infra (InRIO2017-ST02)
Stageplaats 2017 voor toekomstig werkvoorbereider/
toezichthouder
InRIO advies- en ingenieursbureau B.V. geeft praktijkgerichte ondersteuning op het gebied van
riolering en water. Daarbij ligt een sterke focus op het gebied van rioolbeheer en rioolrenovaties.
InRIO werkt vooral voor en met gemeenten en andere overheden, maar ook als specialist voor
adviesbureaus.
InRIO advies adviseert en ontzorgt opdrachtgevers met grote inhoudelijke deskundigheid, slimme en
kostenbesparende werkmethoden op de manier die het beste bij een organisatie past.
InRIO cursussen maakt en verzorgt praktijkgerichte cursussen over rioolbeheer en –renovatie.
Taken (onder begeleiding van ervaren collega’s):
− Maken en aanpassen bestekstekeningen in Microstation (2D).
− Ondersteunen bij uittrekken hoeveelheden, opzoeken en overnemen gegevens uit tekeningen.
− Beoordelen rioolinspecties, maken eenvoudige berekeningen.
− Ondersteunen bij werkopnames en houden van toezicht.
− Bijwonen bouwvergaderingen.
− Ondersteunen bij maken contractdocumenten, civieltechnische bestekken in RAW systematiek
(rioolrenovatie, reconstructie, onderhoud en reparatie) en bijlagen.
− Maken bestekramingen.
− Ondersteunen bij kleine algemene werkzaamheden.
Wij vragen:
− Student op MBO niveau 4 op het vakgebied (bij voorkeur opleiding infra/civiele techniek of
watermanagement).
− Positieve werkhouding, op tijd komen (werktijden kantoor van 8-17 uur).
− Interesse in rioleringstechniek.
− Voldoende tekstuele vaardigheid (Nederlands).
− Interesse in stageplaats of afstudeeropdracht bij een gespecialiseerde, groeiende, dynamische en
klantgerichte organisatie.
Wij bieden:
− Een collegiale, inspirerende en kennisrijke werkomgeving bij een toonaangevend adviesbureau voor
rioolbeheer en rioolrenovaties (werkplek in Heumen bij Nijmegen).
− Veel ruimte voor innovatie en kennisontwikkeling.
− Een stageovereenkomst voor 24-40 uur per week met uitzicht op een dienstverband na afstuderen.
− Het kosteloos of tegen gereduceerd tarief volgen van de opleidingen die InRIO verzorgt.
Meer informatie:
Voor meer informatie neem je contact op met: Edith Jansen, sr. adviseur riolering (en DGA van InRIO).
Contactgegevens: +31(0)24-6639577 of +31(0)6-1450 7830 of kijk op onze website: www.inrio.nl.
Solliciteren naar een meeloopstage of afstudeeropdracht en procedure:
Jouw vrijblijvende sollicitatiebrief met CV en foto kunt je richten aan Edith Jansen, via e.jansen@inrio.nl. Dit
onder vermelding van vacaturenummer: InRIO2017-ST02.
Bij een positief kennismakingsgesprek nodigen wij je uit voor een meeloop dag voordat jij en wij besluiten een
stageovereenkomst aan te gaan. Op deze dag maak je kennis met collega’s en de werkzaamheden die tijdens je
stage- of afstudeerperiode voor kunnen komen. Na deze meeloop dag weet jij zeker of je bij InRIO stage wilt
lopen of af wilt studeren en weten wij of wij je deze stageplaats willen en kunnen bieden.

