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Bij onze afdeling KVD hebben we voor volgend schooljaar (september 2020) weer een afstudeermogelijkheid. 

De afdeling KVD werkt aan alle vraagstukken en situaties op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu, Veiligheid 

en Duurzaamheid en deze afdeling is dus erg belangrijk voor onze organisatie. 

 

Tijdens deze afstudeerstage werk je aan een opdracht waarbij je een register voor de wet- en regelgeving waar 

we dagelijks mee te maken hebben gaat opzetten. Geonius heeft meerdere divisies (Milieu, Infra, Geotechniek 

en Geodesie) en iedere divisie is gebonden aan eigen wet- en regelgeving.  

Wat ga je doen? 
Per divisie moet onderzoek worden gedaan naar welke wet- en regelgeving van toepassing is en hoe deze 

toegepast moet worden. Je verdiept je in de wet- en regelgeving, interpreteert deze en je vult er het register 

mee. Indien mogelijk maak je er een heldere en duidelijke samenvatting van. 

 

Het register zal bij ieder project en in iedere divisie worden geraadpleegd. Het is dus een hele 

verantwoordelijkheid, maar daardoor juist uitdagend! Je maakt het register niet alleen voor de interne 

medewerkers, het zal ook worden aangeboden in een abonnementsvorm aan bijvoorbeeld opdrachtgevers. 

Wat verwachten wij van jou? 
- Bij voorkeur een studie in de richting van (HBO)rechten 

- Je bent flexibel en hebt een proactieve werkhouding 

- Je vindt het leuk om in een jong en dynamisch team te werken 

- Je bent stressbestendig, sociaal en communicatief vaardig 

Wat kun je van ons verwachten? 
- Een goede persoonlijke begeleiding 

- Flexibiliteit 

- Werkervaring opdoen bij het leukste ingenieursbureau van Nederland 

- Een gezellige bedrijfscultuur met ruim 240 ervaren collega’s 

- Deelname aan alle informele activiteiten zoals personeelsuitjes en borrels 

- Je standplaats is ons hoofdkantoor in Geleen. 

Enthousiast? 
Wil jij jouw kennis en kunde inzetten om onze afdeling KVD een handje verder te helpen? En is een positieve 

werkomgeving voor jou belangrijk? Kom dan stage lopen bij Geonius! Stuur dan je motivatiebrief en cv naar 

solliciteren@geonius.nl 
 

Voor meer informatie over deze stage en de opdracht kun je contact opnemen met Sophie Jacobs via 

s.jacobs@geonius.nl of bel +31 6 38 16 25 49. 
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