
 

 
 

 

 

Triodos Bank. Foto: Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren en Derix 

Ben jij op zoek naar een stage in de buurt van Zwolle? Kom dan stage lopen Bij Derix Gelijmde Houtconstructies! 
Onze huidige stagiair kan de stage aanbevelen en zegt hierover: ‘Het afgelopen half jaar mocht ik meewerken aan de 
mooiste houten projecten. Derix is een Duits familiebedrijf dat gericht is op een duurzame toekomst. Met een team 
van zeven personen zitten we in Nederland. Het is een super gezellig team waarin iedereen heel betrokken is. Als 
stagiair word je dan ook echt meegenomen in de verschillende bouwkundige processen. Ik heb mijn bouwkundige 
kennis hierdoor enorm ontwikkeld. Word jij mijn opvolger?’  
 

Begin bij ons bedrijf in Lierderholthuis als  

 
Stagiair(e)  

 
Wat ga je doen?  
 

 
Wat vragen wij?  
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij?  
Derix Gelijmde Houtconstructies is een topspeler op het gebied van duurzame en innovatieve houtbouwprojecten. Wij 
verzorgen de engineering, levering en montage van gelamineerde houtconstructies en kruislaaghouten elementen. Een 
bekend project waarvoor wij de houtconstructie hebben geleverd en gemonteerd is het kantoorgebouw van Triodos Bank 
in Driebergen. Dit kantoor heeft onlangs de Nationale Houtbouwprijs gewonnen en is daarmee bekroond tot beste 
houten gebouw van Nederland.  
 

 Je bent student aan een opleiding richting 

bouwkunde 

 Je werkt nauwkeurig en gedetailleerd 

 Je bent gemotiveerd, leergierig en kwaliteitsbewust 

 

     Wat leer je?  
 Calculeren 

 Werken met een 3D-model in Cadwork 

 Je leert het product en de mogelijkheden hiervan 

kennen 

 Nauwkeurige offertes maken 

 Details houtbouw 

 Uitwerken van projecten 

 Omgaan met klanten 

 In teamverband werken 

 Monteren 

 Productie in de fabriek 

       
       
 

       

 

 

 

 

 

 Calculaties voorbereiden (3D-bestanden / IFC-

bestanden inladen) en opstellen 

 3D-modellen inlezen en optimaliseren 

 Offertes opstellen en versturen 

 Offertes opvragen bij toeleveranciers 

 Offerteaanvragen beoordelen samen met verkoop en 

vervolgacties uitzetten 

 Projecten uitwerken / productievoorbereiding voor 

vaste klanten 

 In teamverband uitwerken van een clt-woning 

 Standaard detaillering opzetten 

 Een weekje meemonteren om ervaring op te doen 

 Een weekje meewerken in de fabriek in Duitsland om 

ervaring op te doen 

 De vorige stagiair heeft een begin gemaakt met een 

clt-handboek. Dit ga jij verder uitwerken 

 



 

 
 

 

Onze fabrieken bevinden zich in Duitsland, om precies te zijn in Niederkrüchten (vlak over de grens bij Roermond) en in 

Velpe (vlakbij Osnabrück). De Nederlandse vestiging, van waaruit de Nederlandse projecten worden begeleid, zit in 
Lierderholthuis. 
 
Interesse? Reageer nu  
Wil jij samen met ons aan de weg timmeren? Dan kijken we uit naar je reactie. Je kunt je motivatiebrief en cv mailen naar 
Sandra Huisman: s.huisman@derix.nl  
 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Johan Paul Borreman van Derix: 
Telefoon:      0572-366280 
E-mail:          j.borreman@derix.nl 
 
Derix Gelijmde Houtconstructies | Herenbrinksweg 3c | 8144 RC Lierderholthuis 
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