
 

 

 

 
Stage HBO civiele techniek  

Wil jij kennis en ervaring op doen, verantwoordelijkheden krijgen én verder komen op je eigen 
vakgebied in een gezellig, inventief en trots Brabants bedrijf? Mooi. Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
 
Over FPH  
FPH Ploegmakers is een specialist op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, groenvoorziening 
en cultuurtechnische werken. Wij nemen daarbij het hele traject van ontwerpfase, bestekfase en 
aanbesteding tot aan de oplevering van een werk op ons. We bestaan al 36 jaar en in die tijd zijn we 
uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie. 
Onze lopende projecten zijn bijvoorbeeld de aanleg van wooneilanden H, I, J en K in Veenendaal, het 
bouw- en woonrijp maken van woonproject De Lanen in Rosmalen, en het natuurherstel in Barchem 
aan het Natura2000 gebied Stelkampsveld. Onze opdrachtgevers zijn vooral gemeenten.  
 
Onze medewerkers én (oud-)stagiaires werken vanuit onze kernwaarden: inventief, trots en samen: 
“Dat maken wij”. Wij werken met 58 medewerkers op verschillende plaatsen in het land. Ons 
kantoor staat in Vinkel, tussen Den Bosch en Oss in.  
 
Wat vorige trainees over ons zeggen 

“Ik beveel FPH 100% aan! Je krijgt superveel vrijheid. Je mag je eigen plan opstellen, als je 
ergens niet tevreden over bent mag je dat ook zeggen. Verder zijn de lijntjes hier zo kort, het 
voelt als 1 familie, die er met zijn allen voor willen gaan. Je voelt je welkom, je krijgt meteen 
het gevoel dat je er bij hoort.“ 
(Luuk, HBO Civiele Techniek HAN, januari 2020) 

 
“Ik kreeg meteen veel zelfstandigheid en vertrouwen. Er keek iemand met me mee, maar ik 
moest zelf de bestellingen en voorraad en zo doen. Die zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid heb ik bij een andere stage nog niet gehad.” 
(Cas, MBO4 Infra Techniek KW1C, januari 2020) 

  
Wat bieden we je?  
Je kunt bij ons het hele traject van tenders, werkvoorbereiding tot uitvoering en projectbegeleiding 
doorlopen. Je krijgt een plek mét verantwoordelijkheden binnen het team en werkt mee aan het 
realiseren van concrete projecten.  
 
Je werkt mee in de werkvoorbereiding of loopt mee met een projectleider of uitvoerder bij een van 
onze projecten in het land. Indien nodig, zorgen wij voor vervoer. Op die manier breng je de kennis 
van de schoolbanken in de praktijk en ervaar je als geen ander hoe de wereld van de civiele techniek 
in elkaar steekt. We geven je alle ruimte om vragen te stellen en meerdere taken binnen onze 
organisatie te ervaren. Jij kunt zelf aangeven waar je de nadruk op wilt leggen; liever buiten aan het 
werk, of liever meer leren over de voorbereidingsfase? Waar kunnen we jou helpen met kennis en 
ervaring op te doen?  
 
Trainees ontvangen bij ons een goede stagevergoeding. We zien je als ‘een van ons’ en daarom ben 
je welkom op de wekelijkse vrijdagmiddagborrel in Vinkel1. En word je uitgenodigd voor alle 
personeelsuitjes tijdens je stageperiode.  

 
1 Indien coronamaatregelen dat weer toelaten.  



 

 

 
 
Wat vragen we?  

• Je ben 2e, 3e, of 4e-jaars HBO student richting Civiele Techniek  
• Of je volgt de opleiding Civiele/Infra Techniek op MBO-niveau 

We vinden het belangrijk dat je een actieve en kritische houding hebt, ten opzichte van het werk 
voor onze opdrachtgevers, maar ook ten opzichte van je eigen ontwikkeling. Jij bent aan het stuur 
van je eigen stage.  
 
Werkzaamheden die voor kunnen komen tijdens je stage zijn:  

• De werkvoorbereiding van projecten 
• Je bent aanspreekpunt voor technische/ organisatorische zaken met betrekking tot projecten 

voor medewerkers in de uitvoering 
• Het bijwonen van werkvergaderingen 
• De bewaking van het project, zowel qua planning als financieel en technisch 
• Het inplannen van personen en materialen ten behoeve van projecten 
• Het inhuren van materieel in overleg met de technische dienst 
• Het uittrekken en bestellen van materialen 
• Administratieve werkzaamheden met betrekking tot projecten 
• Het opstellen van voortgangsrapportages richting projectleider 
• Het calculeren van meer- en minderwerk 
• Contacten met klanten, leveranciers en adviseurs. 

Neem contact op:  
Wil je meer weten over stage lopen bij FPH, of wil je je aanmelden voor een stage, neem dan contact 
op met Gilian van de Ven via gvdven@fphploegmakers.nl of bel naar 073 - 532 19 15.  
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