
Ontwikkel je loopbaan in de bouw (glas) branche als:
Wij bieden per direct een TOP STAGE PLEK als: 

STAGIAIR CALCULATOR-WERKVOORBEREIDER

Als stagiair laten wij je onder full time begeleiding kennis maken met het werk als cal-
culator-werkvoorbereider in onze dynamische glasbranche. Deze leer-werk plek is een 
unieke mogelijkheid om je bouwkundige opleiding af te ronden met een volwaardige 
praktijk ervaring. Je vertaalt offerte aanvragen op de juiste wijze naar de juiste glas-
types en opbouwen. Je inventariseert en berekent de aanwezige beglazing voor een 
project. Hierna maak je een kostenberekening voor het glas, de arbeid en hulpmidde-
len. Bij opdracht werk je mee aan een goede en gestructureerde werkvoorbereiding 
voor overdracht naar de projectleiders die in de uitvoeringsfase verantwoordelijk zijn.    

Glas Van Veen is specialist  in leveren en plaatsen van beglazing. Al meer dan 40 jaar een 
sterk en betrouwbaar glasbedrijf. Wij zijn leverancier, plaatsingsbedrijf en kenniscentrum 
voor alle glasprojecten. Onze onafhankelijkheid waarborgt de juiste glasoplossing in tech-
niek en prijs. Wij bedienen vanuit ons nieuwe bedrijfspand in Woerden de gehele Randstad.

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Stuur je motivatie en CV naar michael@glasvanveen.com

VAKKUNDIG, BETROUWBAAR, BETROKKEN

JOUW VAARDIGHEDEN
• Leren /denken op MBO/HBO bouwkundig niveau & praktisch commercieel-technisch inzicht
• Goede communicatieve & administratieve vaardigheden, teamplayer met gevoel voor humor
• Analytisch denkvermogen, gedreven, flexibel, stressbestendig, hoog improvisatievermogen
• ICT affiniteit, goede kennis MS Office, basis taalkennis D/E, Autocad 

GLAS VAN VEEN BV |  FINSE GOLF 14  3446 CK WOERDEN | 0348 – 437777 GLASVANVEEN.COM                      

- Glasmontage nieuwbouw 

- Glas(de)montage renovatie,  

   transformatie & restauratie

-  Voorraadhoudende   

 glasgroothandel

-  Glasbewerking

-  Brandwerend glas |  

 veiligheidsglas

-  Monumentaal glas |   

 Kitapplicaties

- Interieurglas |  

 Constructief glas

-  Praktisch kenniscentrum

• Team met betrokken en ervaren collega’s
• Persoonlijke ontwikkeling en beleiding 
• Goede werkfaciliteiten  

  

• Dagelijkse dynamiek   
• Goede stagevergoeding   
• Up to date geautomatiseerde omgeving

WIJ BIEDEN

Mogelijk na een geslaagde stage & afronding opleiding toekomstperspectief met een vaste baan 


