
 

 

 

 

Voor de periode januari t/m juni 2023 zijn wij weer op zoek naar enthousiaste toppers! 

 

Meedraaien in een team op hoog niveau, je kennis verbreden, van elkaar leren en elkaar 

inspireren. Vanaf februari zijn wij op zoek naar een ambitieuze topper in het 3e of 4e jaar van de 

opleiding HBO Bouwkunde of TU (Delft/Eindhoven) richting architectuur. Bij voorkeur heb je al 

enige ervaring met programma’s zoals Revit, SketchUp of AutoCAD.  

 

Bij Zecc loop je 5 maanden fulltime stage (40 uur). Tijdens deze periode werk je actief samen in 

een team van gedreven jonge architecten en technisch ontwerpers en willen we je graag inzetten 

op de diverse projecten waar Zecc aan werkt. Zo krijg je de kans om mee te werken aan 

verschillende projectfases en hiermee je skills echt een boost te geven.  

 

Onze studio bevindt zich in de Werkspoorkathedraal in Utrecht, een stimulerende en creatieve 

werkomgeving. Vanuit hier werken we aan diverse toffe opgaven van verschillende aard en 

schaal. Dat kan gaan om herbestemmingen van monumenten, projectmatige woningbouw, 

bijzondere particuliere projecten of het interieur van publieke gebouwen. Zecc is in 2020 

uitgeroepen tot ‘Beste Architect van het Jaar’, iets waar we supertrots op zijn en resulteert uit wat 

we de afgelopen jaren hebben opgebouwd met onze projecten en diverse samenwerkingen.  

Bij Zecc organiseren we regelmatig beeldborrels met interessante gastsprekers en laten we geen 

kans onbenut om met het team het leuke en het nuttige te combineren: excursies, beeldlunches, 

champagne-momentjes, een team-coach-dag en we genieten dagelijks van een verse gezonde 

lunch. 

Zie jij een perfecte match in dit profiel en ben jij onze nieuwe stagiair? Mail je motivatie, voorzien 

van portfolio en je CV (met foto) naar christa@zecc.nl .  

 

 

Deze stageplaats is specifiek bestemd voor de genoemde doelgroep. Mocht je niet tot deze doelgroep behoren, dan val je 
automatisch buiten de selectie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


