Afstuderen bij Eager.one
Je hebt je HBO-Werktuigbouwkundige opleiding (bijna) afgerond en je zoekt een
afstudeeropdracht bij een bedrijf waar je jezelf na je afstuderen verder professioneel maar
vooral ook persoonlijk kunt ontwikkelen.
Wij hebben diverse actuele vraagstukken op het gebied van kranen (on- en offshore) en hijsen transportmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hijsbalk; een spreader; giek- en
jibsystemen. Samen met jou bepalen we welke afstudeeropdracht jou het meest aanspreekt.
De opdrachtbeschrijving mag ruim geïnterpreteerd worden, zodat het mogelijk is om,
afhankelijk van de voortgang, accentverschillen aan te kunnen brengen.
Wij bieden jou tijdens je afstuderen écht goede begeleiding! Bovendien, alle specialisten
(HBO en WO-niveau) vinden het leuk om je te adviseren en je te helpen! Het is
vanzelfsprekend dat je een eigen werkplek en royale stagevergoeding krijgt.
Je profiel
Je bent analytisch en leergierig, je bent nieuwsgierig, onderzoekend, communicatief sterk,
neemt graag initiatieven en denkt out of the box.
Wie zijn wij?
Wij zijn een ingenieurs en adviesbureau met een internationale reputatie (40 jaar) op het
gebied van zware werktuigbouw, mobiele kranen, funderingsequipment, hijsen en transport.
Voel jij niets voor een grote organisatie waarin je nauwelijks opvalt? Zoek jij een stage bij een
bedrijf waar iedereen elkaar kent én met elkaar samenwerkt? Waar je écht het verschil kunt
maken?
Eager.one biedt jou een uitdagende, maar vooral ook een heel leuke stage in een gezellige
sfeer. Waar een team van jonge én ervaren engineers niet alleen samen werken en kennis
delen, maar ook samen sporten en plezier maken!
Jouw toekomst?
Als de afstudeeropdracht wordt afgerond en jij en wij enthousiast zijn over de samenwerking
dan kun je bij ons starten als Young Engineer! Jaarlijks bepalen we samen jouw verdere
ontwikkeling waarbij wij jou actief ondersteunen.
Interesse? Ga jij het met ons MeeMaken?
Bij ons werken engineers die in de afgelopen jaren zijn afgestudeerd aan de Hogeschool
Utrecht of bij andere hogescholen of universiteiten.
Ben je nieuwsgierig naar wie wij zijn en wat wij doen? Bel mij en kom eens langs. Ik laat je
graag kennismaken met ons team.
Stuur je CV met motivatie naar a.koppers@eager.one of bel met Ans Koppers (HR)
tel. 06-33142615 voor meer informatie of een afspraak!
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