
Ben je op zoek naar een stage en heb je een passie voor techniek? 
Dan laten wij je graag zien hoe leuk werken in de techniek kan zijn! 
We bieden je een uitdagende werkomgeving met moderne 
apparatuur en een prettige werksfeer. En wie weet bieden we je na 
de stageperiode wel een contract aan. 

Tijdens je stage bieden wij je een leeromgeving waarin je meewerkt in 
de organisatie of zelfstandig een (afstudeer)opdracht uitvoert. We 
werken nauw samen met hbo-, mbo- en vmbo-opleidingen in de regio 
waardoor we je goed kunnen begeleiden en jij je stage tot een 
succesvol einde kunt brengen.

Hbo-stage
Je kunt vanuit allerlei technische hbo-opleidingen bij ons terecht, zoals 
Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, 
Mechatronica of Industriële automatisering. Wanneer je op zoek bent 
naar een afstudeeropdracht dan kun je bij ons zeker terecht voor een 
stageplaats. 
 
Mbo-stage
Ook vanuit een mbo-opleiding kun je bij ons terecht voor een 
stageplaats. We bieden je een volwaardige stage waarin je als 
medewerker wordt behandeld en waar je de nodige 
verantwoordelijkheid krijgt. 

Vmbo-stage
Zit je op het vmbo en ben je op zoek naar een snu�elstage? Dan 
hebben we ook ruimte voor jou. We laten je graag kennis maken met 
onze projecten binnen de verschillende branches. 

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)
Wil jij graag werken en leren combineren? Ook daar hebben we 
mogelijkheden voor. Als je kiest voor een BBL ga je één dag in de week 
naar school en werk je vier dagen bij ons in het bedrijf. Doordat je 
werken en leren combineert kun je de theorie die je op school krijgt 
gelijk toepassen in de praktijk. Een prima manier om de �jne kneepjes 
van het vak te leren.

Meer weten?
Voor ons is het belangrijk dat je een passende opleiding volgt en 
gemotiveerd bent om echt iets van je stage te maken. Dat is op alle 
afdelingen mogelijk. Wij zorgen dat je begeleid wordt door een ervaren 
collega van de afdeling waar je werkt. Wil je meer weten over de 
mogelijkheden? Neem dan contact op via 040-204 13 23 of stuur een 
mail naar info@coppens-constructie.nl

Stagiaires
Wij zoeken altijd enthousiaste stagiaires!
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