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Stage lopen bij NarrativA architecten? 

NarrativA architecten is koploper op het gebied van ecologisch, biobased bouwen. 
Wij zijn een klein architectenbureau gespecialiseerd in moderne en ecologische architectuur, vooral 
voor de particuliere markt (zoals vrijstaande woningen en grote verbouwingen.) Bij ons leer je nieuwe 
technieken voor de toekomst. Ook maak je kennis met onze persoonlijke benadering van klanten en 
onze warme manier van samenwerken met onze opdrachtgevers en leveranciers.  
 
Ben jij een student Bouwkunde en op zoek naar een stageadres? Waar je jezelf kunt laten zien? En 
waar je veel kunt leren? Dan zijn wij nieuwsgierig naar jou! 
 
Wat ga je doen? 

- Je wordt tijdens je stage zo breed mogelijk ingezet. Je bent onder andere betrokken bij het 
tekenen en uitwerken van het voorlopige en definitieve ontwerp, het aanvragen van 
omgevingsvergunningen en de technische uitwerking van lopende projecten. 

- Je zult gebruik maken van verschillende softwarepakketten, zoals ARCHICAD (BIM), Twinmotion 
en Photoshop. 

- Daarnaast ben je betrokken bij het up-to-date houden van de website, het maken 
van brochures en artist’s impressions en mag je soms gesprekken bijwonen met onze 
opdrachtgevers en leveranciers. 

 
Wat vragen wij van jou? 

- Opleiding HBO Bouwkunde 2e, 3e of 4e jaars. 
- Interesse in ecologisch, biobased bouwen. 
- Je bent sociaal, enthousiast maar vooral leergierig. 
- Je bent 4 of 5 dagen per week beschikbaar, voor een half studiejaar.  
- Al enige ervaring met ARCHICAD is een pré, maar niet noodzakelijk. 
 

Wat bieden we? 
- Een platte organisatie zonder hiërarchie. 
- Goede begeleiding en feedback op je werk en inzet. 
- De kans om veel te leren over ecologisch, biobased bouwen, het maken van 

bijzondere ontwerpen, out-of-the-box en creatief, oplossingsgericht denken. 
- Als je een goede indruk maakt en je past binnen ons team, dan kunnen wij je na de 

afronding van jouw studie mogelijk een baan aanbieden. 
- Ons kantoor is gelegen in Houten, vlakbij het station. 
 

Ben je geïnteresseerd in een stageplek bij NarrativA?  
Stuur dan voor woensdag 30 juni een e-mail met een motivatiebrief, CV en een beknopt portfolio 
(max. 10 Mb) naar sollicitaties@narrativa.nl. 
 
De stageplek is per september 2021 beschikbaar. Als deze stagemogelijkheid jou aanspreekt, aarzel 
dan niet en laat van je horen.  
 
Shai van Vlijmen 
NarrativA architecten 
www.narrativa.nl  

mailto:sollicitaties@narrativa.nl
file://///10.0.27.23/Documenten/PR%20NarrativA/Stagiaires/www.narrativa.nl
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Woning Driemond – NarrativA architecten 2017 
 

 
Woning Driemond – NarrativA architecten 2017 
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Boerderijwoning Tull en ’t Waal  – NarrativA architecten 2018 
 

Vakantiewoning Maarn  – NarrativA architecten 2019 
 


