
 

 
 

Over ons  De Nieman Raadgevende In-

genieurs creëert duurzame gebouwen waar 

mensen veilig, gezond en comfortabel kun-

nen wonen, werken en recreëren. Onze klan-

ten bevinden zich in de gehele bouwkolom: 

van corporaties en projectontwikkelaars tot 

bouwbedrijven, architecten en overheden. 

We hebben als Raadgevend Ingenieursbu-

reau een breed dienstenpakket: We hebben 

kennis over bouwfysica, bouwtechniek en 

bouwregelgeving. Daarnaast adviseren wij 

klanten over installaties, gevels- en daken, 

bouwmanagement en beleid voor energie, 

duurzaamheid en beheer.  

 

Bevlogenheid, zelfstandigheid én  

enthousiasme zijn belangrijke kenmerken 

van onze medewerkers die stuk voor stuk 

bijdragen aan het motto van de Nieman 

Raadgevende Ingenieurs: ‘In ’t Hart van de 

Bouw’! 

 

Wij zijn trots op onze ruim 130 medewerkers 

die er iedere dag weer voor zorgen dat onze 

projecten naar volle tevredenheid worden 

afgerond.  

Wij bieden onze medewerkers een inspire-

rende werkomgeving waarin volop mogelijk-

heden zijn om zelf carrièrekansen te creëren. 

Kennisdeling is de basis van ons bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens je stage krijg je de ruimte om Nieman Raadgevende Ingenieurs als bedrijf te leren kennen, 

ook buiten het team. Je werkt mee aan interessante projecten. Wij waarderen eigen initiatief en bie-

den je daarin de vrijheid om zelf met ideeën te komen.  

 

Meewerkstagiair(e) Marketing & Communicatie (Utrecht) 
 

Vind je het leuk om…  

• mee te werken om Nieman Raadgevende Ingenieurs nóg meer op de kaart te zetten bij pros-

pects en onze huidige klanten;  

• creatief mee te denken in de uitvoering van ons marketingcommunicatieplan;  

• social media kanalen te inventariseren om onze doelgroep te bereiken;  

• ondersteuning te bieden aan onze Marketing & Communicatie Specialist met de interne en ex-

terne communicatie, content marketing en events? 

Ben jij…  

• op zoek naar een leuke HBO-meewerkstage in Utrecht; 

• een creatief talent; 

• iemand met overtuigingskracht, verantwoordelijkheidsgevoel en goede uitdrukkingsvaardigheid, 

zowel mondeling als schriftelijk; 

• proactief, leergierig en positief ingesteld; 

• iemand die het beste uit zichzelf wil halen. 

Wat bieden wij jou?  

• Een stageplek van 40 uur per week (minimaal 6 maanden);  

• Stagevergoeding; 

• Mooie kansen om het vakgebied te leren kennen en ervaring op te doen; 

• Gezellig en informeel bedrijf dat jou graag in het team op wil nemen. 

Interesse? 
Neem contact met ons op via vacatures@nieman.nl of stuur een Whatsapp naar Jente Jeurissen op  
06-83522494. Dan nemen wij snel contact met je op en wie weet loop jij straks stage bij ons!  
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