Op zoek naar een uitdagende stage met ontwikkelmogelijkheden voor nu en in de toekomst? Bij Gebr. Van Kessel
zit je goed! Wij hebben stage- en afstudeeropdrachten voor diverse studierichtingen en opleidingsniveaus
(hbo, mbo: BBL en BOL) gerelateerd aan de civiele techniek, cultuurtechniek, watermanagement en tuin en
landschap.

In het kort:

•
•
•
•
•

Stagevergoeding tussen de € 400,- en € 550,bruto per maand en een kilometervergoeding van
€ 0,19 netto per km
Mogelijkheden voor een vaste baan nadat je studie is
voltooid
Veelzijdige projecten
Ruimte voor een goede begeleiding
Locaties door heel Nederland

Onze disciplines

Ons werkgebied is verrassend veelzijdig en omvat de
disciplines: wegenbouw, civiele techniek en cultuurtechniek, de aanleg van sportvelden en atletiek-/golfbanen,
dak-/gevelgroen, terreininrichtingen, beton- en spooronderhoud, betonreparaties, voegovergangen, bronbemaling, horizontale en verticale drainage en versnelde
consolidatie.

Verrassend veelzijdig

Wij werken aan de meest uiteenlopende projecten, zowel
kleinschalig als grootschalig en complex. Zo leverden wij
een bijdrage aan spraakmakende projecten waaronder
het Gerechtsgebouw Breda, het Jaarbeursplein Utrecht
en de Westluidense Poort (Zinder) Tiel.
De veelzijdigheid van onze disciplines en projecten
brengt jou als stagiair(e) ook overal. Bij ons kun je zomaar
staan onder de Zeelandbrug of Waalbrug, midden in het
prachtige natuurgebied de Noordwaard, op een snelweg
of op een groot sportcomplex. Kortom, wij hebben voor
jou ontzettend veel mogelijkheden!

Goede begeleiding

Op onze projecten wordt ruimte gecreëerd voor een
goede begeleiding, zowel tijdens een stage als tijdens
een afstudeeropdracht. Wij beschikken over
enthousiaste en ervaren begeleiders die je een
gevarieerd takenpakket kunnen bieden.
Als stagiair(e) proef je de prettige werksfeer en word
je voorbereid op het echte werk na je opleiding.
Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om na je
stage bij Gebr. Van Kessel te komen werken.
Oftewel: een stage waar je écht iets aan hebt!

Over ons

Gebr. Van Kessel is een moderne onderneming met
een brok aan ervaring op het gebied van infra, civiele
techniek en sport en cultuurtechniek.
Gebr. Van Kessel bestaat uit een groep nauw samenwerkende bedrijven, elk met een eigen expertise. Wij
zijn al meer dan 65 jaar een begrip in de markt. Sinds
2001 zijn wij onderdeel van het internationaal
opererend bouwconcern Koninklijke VolkerWessels.

Afstudeeropdrachten

Wij hebben diverse onderzoeksopdrachten voor afstudeerders. Door onze veelzijdigheid kunnen wij je helpen
aan een interessante en uitdagende onderzoeksvraag.
Ook hier word je natuurlijk goed begeleid en krijg je de
kans om het bedrijf te leren kennen.

Stage op maat

Wil jij een stage op maat? Geef je stagewensen aan en
neem contact op met stage@kessel.nl. Wij werken aan de
meest uiteenlopende projecten. Wij kunnen samen naar
de diverse mogelijkheden kijken.

Een greep uit onze stage-functies
Uitvoering

Als stagiair(e) in de uitvoering sta je dicht bij de techniek en loop je op één of meerdere projecten
intensief mee met een uitvoerder en/of projectleider. Daarbij leren wij je de kerntaken van een
uitvoerder zoals: plannen, administratie en communiceren met opdrachtgevers en onderaannemers. Daarnaast brengen wij je kennis bij over techniek, verkeersmaatregelen en veiligheid.
Jij leert als een echte professional zorg te dragen voor de dagelijkse gang van zaken op onze
veelzijdige projecten.

Werkvoorbereiding

In de werkvoorbereiding draai je mee op startende en lopende projecten. Dit doe je op één van
onze bedrijfsbureaus onder begeleiding van een werkvoorbereider en/of het hoofd bedrijfsbureau.
Je maakt kennis met de kerntaken van een werkvoorbereider zoals: materialen inkopen,
afhandeling van activiteiten van onderaannemers en vergunningen aanvragen. Natuurlijk ga je
voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden regelmatig op locatie kijken.

Calculatie en aanbestedingen

Als stagiair(e) in de calculatie en aanbestedingen draai je mee op projecten welke nog in
aanbesteding zijn. Dit doe je onder begeleiding van een calculator of hoofd bedrijfsbureau. Wij
nemen jou mee in de wereld van een calculator: kansen en risico’s in kaart brengen, calculeren,
offertes aanvragen en meedenken in uitdagende tenders. Na deze stage hebben wij je alles geleerd
over contractvormen en contractdocumenten.

Maatvoering

Als stagiair(e) in de maatvoering ga je onder begeleiding van een maatvoerder naar projecten in de
uitvoering en zet je hier de maatvoering uit. Daarbij leren wij je de kerntaken van een maatvoerder
zoals: omgaan met meet- en weergaveapparatuur, revisies maken, adviseren en het maken/
aanpassen van ontwerpen.

Grondwerker

Bij een stage als grondwerker krijg je met de meest uiteenlopende werkzaamheden te maken.
Je kunt bezig zijn met de voorbereiding van de aanleg van kabels en buizen, groen of wegen of het
reinigen van grond, afhankelijk van jouw voorkeur. Dit allemaal onder de begeleiding van een
voorman en/of uitvoerder. Je leert milieubewust en efficiënt omgaan met materialen. En
naarmate je stage vordert krijg je steeds meer kennis over veiligheid en machines.

Machinist

Als machinist stagiair(e) ga je aan het werk op diverse projecten onder begeleiding van een ervaren
machinst. Je leert volledig het beheersen van de machines in de grond-, weg- en waterbouw.
Hierbij kun je denken aan de asfalteer-, kraan- of diverse onderhoudsmachines, afhankelijk van je
opleiding en interesses. Daarbij maak je kennis met het onderhouden van het materieel.

Monteur

Naast het kantoorpand hebben wij in Buren een werkplaats waar ons materieel wordt onderhouden. Als stagiair(e) ga je hier onder begeleiding van de chef werkplaats aan de slag met de reparatie
van onze eigen machines, het onderhoud hiervan en speciale opdrachten vanuit de projecten.

Hier kun jij stage lopen!
Gebr. Van Kessel/Gebr. Van Kessel Wegenbouw

Wij zijn actief in het aanleggen en onderhouden van wegen en bedrijfsterreinen, oppervlakbehandelingen (slijtlagen), rioleringswerkzaamheden, bedrijfsterreinen, (binnenstedelijke) reconstructies,
bermoplossingen en het bouw- en woonrijp maken van
terreinen.

Van Kessel Bronbemaling

Van Kessel Bronbemaling is specialist in bemalingswerkzaamheden
en watermanagement en zorgt voor een droge en veilige werkplek.
Van Kessel Bronbemaling ontzorgt de opdrachtgever o.a. op het
gebied bemalingen, drainage, grondwatermonitoring,
grondonderzoeken, grondwateranalyses, grondwatersaneringen
en IFCO.

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is onze specialist op het gebied
van sportprojecten en cultuurtechnische werken. Van ontwerp tot
aanleg en van onderhoud tot renovatie. Daarnaast is Van Kessel
Sport en Cultuurtechniek gespecialiseerd in terreininrichtingen en
dak- en gevelgroen.

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken & Producten
Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten is gespecialiseerd op het gebied van herstel, afdichting en verduurzaming van
betonconstructies en is veelal te vinden bij bruggen, viaducten,
luchthavens, busbanen en sluiscomplexen.

Gebr. Van Kessel Onderhoud

Gebr. Van Kessel Onderhoud is ons onderhoudsbedrijf voor
‘groen’ en ‘grijs’. Dit omvat het openbaar groen en het verzorgen van
buitengebieden, maar ook het onderhoud langs en aan wegen.

Op diverse locaties
Buren

Buren is het hoofdkantoor van Gebr. Van Kessel. Hier
kun je onderdelen vinden van al onze bedrijven.

Dordrecht

In het kantoor van Dordrecht vind je Wegenbouw West.

Geesbrug

Een afdeling van Bronbemaling is gevestigd in Geesbrug.

Tilburg

In Tilburg vind je Speciale Technieken en Producten en
Wegenbouw Oost/Zuid.

En op projectlocaties door het hele land!
Organisatie
Gebr. Van Kessel B.V.

Telefoon
+31 (0) 344 57 85 78

Bezoekadres hoofdkantoor
Kornedijk 7a, 4116 CE Buren

Website
www.kessel.nl

Correspondentieadres
Postbus 710, 4116 ZJ Buren

Stage lopen?
stage@kessel.nl

Volg ons op:

#VerrassendVeelzijdig

