Wie zijn we?
VolkerWessels is een ontwikkel- en bouwconcern. Het is een gezond bedrijf dat waarde toevoegt op
economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk vlak. Het maakt werk van maatschappelijk en
inclusief ondernemen. Daarom bieden we jongeren die uit een beroepsopleiding vallen een
werkervaringsplaats aan. Gemotiveerde jeugdige werklozen bieden we uitzicht op een tijdelijk
contract en een baan. VolkerWessels werkt hierin samen met Talent voor Rotterdam (TvR). TvR werft
jongeren, geeft begeleiding op maat en training in zelfstandigheid. Ook maakt TvR afspraken met
bedrijven en scholen. Sinds 2013 behaalt zo’n 85% van de doelgroep een startkwalificatie of hoger.
Wat is onze ambitie?
VolkerWessels en Talent voor Rotterdam willen het aantal begeleidingstrajecten voor jongeren flink
uitbreiden. De overheid eist ook dat we op contracten een deel van de omzet met sociale doelen
realiseren. Social Return (On Investment) is een groeiende markt en de concurrentie neemt toe.
Per direct hebben wij plaats voor maatschappelijke ondernemers die onze ambitie delen. Wij zoeken

Stagiair(s) Business Modelling en Development (m/v)
Onze selling points:
 Je werkplek is centraal, in Woerden, op het kantoor van Van Hattum en Blankevoort, een
werkmaatschappij van VolkerWessels én de grootste ontwikkel/infrabouwer van Nederland.
 Je ontwikkelt met een creatief en enthousiast team initiatieven op het gebied van
circulariteit, bio-based bouwen, re- en upcycling, social return, CO2 reductie, etc. Met als doel
deze direct in te zetten op projecten van VolkerWessels, én te integreren in de concernvisie!
 Je biedt tastbaar perspectief (werk en inkomen) aan jeugdige ‘drop-outs’ die Talent voor
Rotterdam opspoort.
 Je krijgt direct verantwoordelijkheid. Je helpt een concept in een nichemarkt te zetten en het
financieel, organisatorisch te stroomlijnen.
Soort organisatie
Voor wie ons minder goed kent: VolkerWessels is in essentie een projectenorganisatie. Data moeten
snel en adequaat voor handen zijn. Dit bepaalt mede óf en hoe slim wij op klantvragen kunnen
inspelen. Zo willen we vooraf modelmatig in kunnen schatten welke reservering we op een project
moeten maken om jongeren van Talent voor Rotterdam in te zetten. Met jouw kwaliteiten en
energie maak je het verschil voor een groep leeftijdgenoten die niet langs de kant wil staan maar
zijn/haar talent wil ontwikkelen!
Ben jij onze nieuwe stagiair Business modelling en Development op standplaats Woerden?
Stuur dan je CV en motivatie naar: info@talentvoorrotterdam.nl

Verantwoordelijkheden:
- Je helpt business cases ontwikkelen voor de inzet en begeleiding van groepen startende
jongeren die een op maat aanbod nodig hebben
- Je assisteert bij het analyseren van kosten, financiële processen, en de optimalisatie daarvan
- Je adviseert in het stroomlijnen van het Social Return concept met partners, zodat het werkt,
ook in de toekomst
- Je adviseert hoe dit werk moet worden ingepast in andere activiteiten en in de concernvisie
Jouw profiel:
- Je volgt een WO opleiding in de richting bedrijfseconomie, business development of finance
- Je wordt enthousiast van het idee dat je gaat meedraaien in een professioneel bedrijf dat
effectieve samenwerkingsverbanden aangaat in een nichemarkt
- Je hebt meer dan basiskennis van Excel; je kent of hebt modelleerwerk gedaan en wil graag
meewerken met het opstellen en verbeteren van business cases
- Je bent niet bang, wil leren, en bent gedreven
- Je kunt zelfstandig werken en hebt aan een paar instructies genoeg
- Je bent stressbestendig en flexibel
- Je bent analytisch ingesteld
- Je bent ondernemend, oplossingsgericht en servicegericht
- Je bent een teamspeler met goede communicatieve skills
- Je snapt dat wij een vergoeding bieden waar dat kan, uiteraard vergoeden we onkosten
gemaakt tijdens het werk
Wij bieden:
- Een stage waarin je gezien wordt als een volwaardig teamlid in een professionele
werkomgeving
- Mogelijkheden om direct verantwoordelijkheid te nemen en te sparren met ervaren mensen,
deels op financieel-economisch vakgebied
- Mogelijkheden om een belangrijke bijdrage te leveren aan de groeiende markt voor het
realiseren van sociale doelstellingen in de bouwsector
- Mogelijkheden om interessante business-contacten op te doen binnen ons netwerk
- Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling
- Goede begeleiding tijdens de gehele stageperiode door één van de managers
- Zo mogelijk een stagevergoeding
- Werksfeer met leuke en energieke collega’s
- De duur van de periode is in overleg, minimaal 3 en maximaal 6 maanden
Voor meer informatie over Talent voor Rotterdam zie: www.talentvoorrotterdam.nl
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