STAGIAIR LANDSCHAP / STEDENBOUW
Ben jij op zoek naar een uitdagende stageplaats en wil jij je verder ontwikkelen
binnen een multidisciplinair, gemotiveerd team? Vanaf september 2021 bieden wij
een stageplaats aan voor een periode van 4 tot 6 maanden.
HeusschenCopier is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en
stedenbouw, gevestigd in Gulpen op 15 minuten van Maastricht. Wij zien in ons
landschap de sleutel tot de oplossing voor veel maatschappelijke opgaven waar we
vandaag de dag voor staan: het behoud en de ontwikkeling van de unieke
Limburgse biodiversiteit, de toeristisch recreatieve spreiding, het natuur- en
landschapsbeheer, klimaat robuuste landbouw, de hoogwaterveiligheid en de
energietransitie.
In een multidisciplinair team van 12 gedreven mensen werken wij aan een breed
pallet van opdrachten op uiteenlopende schaalniveaus; van visie tot uitvoering,
van snelwegomgeving tot het ontwerp van stedelijke buitenruimten en
parkomgevingen.
We zijn op zoek naar studenten die:
- een universitaire of hbo opleiding volgen;
- de volgende programma’s vaardig zijn: Photoshop, Illustrator, Indesign,
SketchUp, AutoCAD;
- beschikbaar zijn voor een periode van minimaal 4 maanden;
- Nederlands of Engels sprekend
Interesse?
Stuur je digitaal portfolio (pdf<10MB), CV en motivatiebrief naar info@hclt.nl t.a.v.
Auke Wissing.
www.heusschencopier.nl

INTERNSHIP LANDSCAPE ARCHITECTURE / URBAN DESIGN
Are you looking for a challenging internship and do you want to develop yourself
within a multidisciplinary, highly motivated team of designers? From September
2021 we offer the possibility to follow an internship for a period of 4 to 6 months.
HeusschenCopier is a design office for landscape architecture and urban design,
located in Gulpen, 15 minutes from Maastricht. We approach our landscape as the
key to find solutions to many challenges we face today: the preservation and
development of Limburg's unique biodiversity, the tourist-recreational distribution,
nature and landscape management, climate-robust agriculture, flood protection
and the energy transition.
In an ambitious multidisciplinary team of 12 people we work on a broad range of
projects on varying scales: from vision to implementation, from highway
environments to urban public spaces and parks.

We are looking for students that:
-

follow a university or hbo programme;
are skilled with Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketchup and AutoCAD;
available for a period of at least 4 months;
Dutch or English speaking

Are you interested?
Send your digital portfolio (pdf<10MB), CV and motivational letter to info@hclt.nl to
attention of Auke Wissing.
www.heusschencopier.nl

