
KOM BIJ ONS 
WERKERVARING 

OP DOEN!
We leren je graag de kneepjes 

van ons vak.



We werken vanuit onze kernwaarden: 

Bij De Kuiper Infrabouw denken we eerst na voordat we wat doen. We werken hard voor onze 

klanten en zorgen voor goede en passende totaaloplossingen. Van ontwerp tot uitvoering. 

We hebben hierbij oog voor details en de impact die het op de omgeving heeft. Ons doel is 

om de wereld een stuk mooier te maken met wat we bouwen. 

Wie zijn wij?

We hebben kennis en kunde 

in huis. Hiermee zijn we ons 

bewust van onze plek in de 

maatschappij en hebben we 

zorg voor de aarde.

Relaties tussen klant en

bedrijf, mens en milieu en

teamleden onder elkaar zijn

heel belangrijk. 

We zoeken altijd naar de beste 

verbinding tussen grond en

water, techniek en milieu,

maar geloven ook in de juiste 

man/vrouw op de juiste plaats.

Relatie Verbinding Overtuiging



Met circa 80 medewerkers werken we vol 

enthousiasme aan diverse soorten projecten. 

We zijn actief in de infrastructuur, infrastructurele 

bouwwerken en ontwerp. Denk hierbij aan 

bruggen, gemalen, rioolreconstructies, stuwen, 

herinrichtingen van woonwijken, kademuren en

de aanleg van parkeerterreinen. 

Wat doen wij? Waar?
Voordat buiten daadwerkelijk de schop in de 

grond gaat, is er al veel werk gedaan. Vanaf het 

moment dat een project op de markt komt, tot die 

wordt opgeleverd. Daarom kun je bij ons zowel op 

projectlocaties als op kantoor en in de loods stage 

lopen of een werkenlerentraject volgen.

Buiten

Onze prefab 
afdeling

Op projectlocaties leer je de praktische kneepjes van 

ons vak binnen diverse soorten werken. Je bouwt 

samen met onze collega’s aan bruggen, rioleringen, 

gemalen enzovoorts. Alle theorie die je op school 

leert, koppel je buiten aan de praktijk. Beroepen 

waarvoor je onder andere bij ons kunt stage lopen of 

een werkenleren traject kunt volgen:

Het liefst bouwen we zo efficiënt mogelijk. 

Daarom hebben we onze eigen prefab afdeling. 

Hier worden brugelementen of andere beton 

gerelateerde bouwwerken gemaakt. Zijn die gave 

betonelementen eenmaal klaar voor aflevering? 

Dan ga jij mee om de elementen op locatie te 

bevestigen! Ben je enthousiast over werken met 

beton? Beroepen waarvoor je onder andere bij ons 

kunt stage lopen of een werkenleren traject volgen:

Functies op projectlocaties
• Vakman GWW

• Allround Vakman GWW

• Machinist

• Chauffeur

• Voorman

• Uitvoerder

Functies op de prefab afdeling
• Betontimmerman 

• Voorman beton 

• Uitvoerder beton



Kantoor
Om buiten alles op rolletjes te laten verlopen, is een goede werkvoorbereiding nodig. Er moeten ook nieuwe 

projecten aangenomen worden. Van calculatie en ontwerp tot werkvoorbereiding en eventueel projectleiding. 

Deze processen spelen zich hoofdzakelijk binnen af. Toch vinden we het belangrijk dat je ziet en ervaart wat er 

op projectlocaties gebeurt. Daar doe je waardevolle kennis mee op die je binnen weer slim kunt inzetten. Kom 

je stage lopen of een werkenlerentraject volgen voor één van onderstaande functies? Weet dan dat je voor een 

periode ook zeker buiten kennis gaat maken met ons mooie vak!

Waarom De Kuiper Infrabouw?
Er is veel diversiteit in de soorten werken die we doen. Genoeg om van te proeven dus! We bieden je 

begeleiding op maat. We nemen je serieus en halen graag het beste in je ontwikkeling naar boven. We 

geloven erin dat je niet alleen informatie komt halen om daar iets van te leren. Je komt als persoon ook 

iets brengen en daar maken we graag kennis mee! Want wij weten; jij bent onderdeel van de toekomst. 

Functies op kantoor
• Calculator

• Ontwerper

• Tekenaar

• Werkvoorbereider

• Projectleider



Wanneer je bij ons stage loopt of een 
werkenlerentraject volgt, sluit je aan bij 
ons ontwikkelingsprogramma D.O.E.L. 

Wat is
D.O.E.L.?

Wat heb jij er aan?

Binnen dit ontwikkelingsprogramma geven we jou met aandacht en structuur 

begeleiding in de praktische vaardigheden die nodig zijn in ons vak. Zo ben jij ervan 

verzekerd dat je naast de theorie ook de praktische kneepjes van het vak leert. 

Je krijgt het ‘juiste gereedschap’ om je werk beter en makkelijker uit te 

voeren. Met die extra kennis sta je steviger in je (veiligheids)schoenen.

De Kuiper Infrabouw heeft 
veel aandacht om mij
dingen in praktijk te leren."

"

Martien 

Opleiding tot Vakman GWW 

Ik krijg goede begeleiding, 
mijn collega's geven 
duidelijke uitleg."

"

Anwar 

Opleiding tot Vakman GWW

Ik kreeg binnen de 
organisatie de mogelijkheid 
om me te ontwikkelen naar 
de functie die bij me past."

"

Jesse

Opleiding tot Tekenaar/Ontwerper
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Enthousiast en professioneel personeel is onze 

sleutel tot succes. We besteden daarom veel 

aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en groei 

in kennis. Kortom, we leren je graag de kneepjes 

van ons vak!

 085 - 040 97 00

Wiedhaak 20

3371 KD Hardinxveld-Giessendam

dekuiperinfrabouw.nl

Wil jij ervaren of leren hoe het is om bij ons te werken? Vraag 

Amber naar de mogelijkheden of bekijk onze ‘leren bij’ pagina.

Vraag het aan Amber

KOM BIJ ONS!

Meer informatie 
over leren bij ons

https://www.dekuiperinfrabouw.nl/
tel:0850409700
https://goo.gl/maps/KpsWUXAudjrWGRXVA
https://www.dekuiperinfrabouw.nl/lerenbij/



