
STAGE BOUWKUNDIG TEKENAAR / ONTWERPER  MBO - HBO 
 
Ben jij toe aan een nieuwe stap als jong professional en wil jij graag laten zien dat je uitblinkt in 
(technisch) tekenen en/of ontwerpen ?  
 
Dan is ons team opzoek naar jou! 
 
Wij, Van der Linde Architecten, zijn opzoek naar een Bouwkundig Tekenaar die van aanpakken weet. 
Samen met ons team ga je producten realiseren die voldoen aan de eisen van de klant. Door de 
exclusieve en uiteenlopende projecten maak jij in jouw tijd bij Van der Linde Architecten veel 
verschillende technische tekeningen. Als stagiair Bouwkundig Tekenaar / Ontwerper ben je een 
onderdeel van ons team en verwerk je projectgegevens gedurende de fases van één de verschillende 
projecten.  
 
Waarom pas jij bij ons team? 
 
Je bent gedreven, enthousiast, je hebt een breed interessegebied en wilt graag het vak leren. 
Door jouw proactieve houding en het meedenken in tekenmethoden en procedures stellen wij enorm 
op prijs. 
 
Wat bieden wij jou? 
 
Wij bieden een mooie werkervaring op architectonisch vlak. Je zult samen met je projectteam eigen 
projecten uitvoeren van de ontwerpfase tot de technische uitwerking.  
 
Functiecriteria: 
 

• Opleiding: Bouwkunde (MBO/HBO) 

• Skills: AutoCAD en Revit 

• Beschikbaarheid: minimaal 4 maanden (fulltime) 
 
Wie zijn wij? 
 
Van der Linde Architecten is gevestigd in Deventer. Wij zijn actief in binnen- en buitenland op het 
gebied van commercieel vastgoed, care vastgoed en de particuliere markt in het hogere segment. Al 
vele jaren focust Van der Linde Architecten expertise zich op architectonisch en duurzaam bouwen. 
Onze ontwerpen vallen op door een sterk expressief karakter, met een warme uitstraling en de nadruk 
is op functionaliteit en gebruikswaarde.  
 
“Less is more”  
 
 
Ben jij klaar om ons team te versterken? Stuur dan een e-mail met motivatiebrief, CV en 
beknopt portfolio (max. 8 Mb) naar info@archlinde.com 
 
De stageplek is per direct beschikbaar, dus aarzel niet! 
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