
                                                    
 
 

Eelco Koppelaar Ontwerp & Advies is een jong en enthousiast ontwerpbureau. Wij 
werken landelijk en zij gespecialiseerd in het ontwerpen van veilige en tegelijk 
aantrekkelijke en uitdagende speelplaatsen en speelruimtes in de breedste zin van het 
woord. Wij creëren speelruimte waar ieder kind zich kan ontwikkelen. 
Vanaf dit najaar willen wij graag ruimte bieden aan een student die het vak in een stage 
periode verder wil ontdekken.  
Daarom zoeken wij een: 
 
 
   
 

 
 
 
Cultuur van het bedrijf: 
• Jong, dynamisch en informele omgangsvormen 
• Gedegen en creatief in advisering en vakmanschap zonder afbreuk aan kwaliteit!  
• Vooruitstrevend in denken en doen, met oog voor creativiteit en veiligheid. 
• Flexibiliteit en service gericht rondom de klant 
 
Ideale stage kandidaat: 
• Volgt het 3e of 4e jaar van een aansluitende HBO opleiding, Landschapsontwerp, bij 

voorkeur Hoge School Van Hall Larenstein. 
• Heeft aantoonbare kennis van materialen en technisch inzicht. 
• Heeft uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden. 
• Is creatief en gericht op het juiste resultaat. 
• Kan goed zelfstandig werken, maar ook in staat om met verschillende disciplines goed 

samen te werken. 
• Heeft enige kennis en ervaring met Autocad en / of Vectorworks en goede beheersing 

van Photoshop, Illustrator en Indesign. 
• Is mobiel en eigen vervoer is een pré. 
 
Dit ga je doen: 
• Tekenen/ ontwerpen van de inrichtingsplannen van de speelruimte en de directe 

omgeving. (Ook handmatig schetsen kan hier een onderdeel in zijn). 
• Inventariseren en analyseren klantbehoefte en dit te vertalen in aansprekende visuele 

presentaties en naar passend advies. 
• Van het eerste contact tot aan de afronding zorgen voor een geweldige ervaring 
• Continu werken aan een hoge klanttevredenheid 
• Meedenken bij nieuwe ontwikkelingen en de vertaling daarvan  
 
Aanbod: 
Een veelomvattende en leerzame stageplaats binnen een snel groeiende onderneming in 
een uitdagende markt. Bij gebleken geschiktheid behoord aansluitend aan jouw studie 
een arbeidsovereenkomst als junior Landschapsontwerper tot de mogelijkheden.
 
Meer info: 
Voor vragen (en het volledige functieprofiel) kunt u contact op nemen met Eelco 
Koppelaar:  Mail: post@eelcokoppelaar.nl    Telefoon: 06 – 122 77 038 

        Vakbekwame Stagiair Landschapsontwerper 


