
SBE is na meer dan 30 jaar één van de grootste 

onafhankelijke studiebureaus in België. Waar 

werken we met 200 collega‘s elke dag met volle 

goesting aan? In één zin: het ontwerp van grote 

infrastructuurprojecten, civiele constructies, 

industriebouw, waterbouw, geotechniek en 

elektromechanica. 

O v e r  d e  s t a g eO v e r  S B E
Je krijgt de kans om gedurende een korte zomerstage even 

mee te werken aan één (of meerdere) project(en) waar de 

collega’s van team ‘urbanisme & ontwerp’ mee aan de slag 

zijn. Dit team – bestaande uit (landschaps)architecten, 

stedenbouwkundigen, GIS-analisten, procesmanagers 

en bio-ingenieurs – staat in voor de ruimtelijke integratie 

en vormgeving van de projecten uit de portefeuille van 

SBE. Tijdens je stage leer je de geïntegreerde werkwijze 

van SBE kennen en kan je jouw ontwerptalenten verfijnen. 

Daarnaast nemen we jou graag mee op werfbezoek (naar 

de fietsbrug Vijfstraten), zodat je zelf kan zien hoe zo’n 

project (waaraan jij aan zal bijdragen) wordt gerealiseerd. 

Tijdens de stage word je intensief begeleid door een 

ervaren mentor. 

Ontwerp fietsbrug Vijfstraten (Sint-Niklaas)

volg #teamSBE

← Scan me!

Meer info:
sbe-engineering.com

Het leukste Belgische studie- en ontwerpbureau 
zoekt stagiairs architectuur!

H o u  j e  v a n

• Complexe projecten waar je je tanden in zal 

moeten stuk bijten;

• Inspirerend leadership;

• Samenwerken in een team met toffe collega‘s 

(echt waar!);

• Een zeer losse en familiale sfeer zonder 

piramidale/matrix organisatiestructuur;

• Collega‘s die je al eens uitdagen om je sportieve 

kant te laten zien

O n s  a a n b o d
SBE is een groeiend bedrijf dat waarde hecht aan haar 

werknemers. We bieden een uitdagende stage binnen een 

autonome omgeving. Je mag jou daarbij verwachten aan 

een informele en open werksfeer met veel leerkansen. We 

hopen je binnenkort te verwelkomen!

In onderling overleg wordt er gekeken wanneer de 

stage kan doorgaan. Voor SBE kan dit doorheen het hele 

jaar. Tijdens de collectieve zomersluiting zal de stage 

onderbroken worden. 

Heb je alvast zin gekregen om je stage bij ons te volbrengen 

en veel te leren? Stuur gerust je motivatiebrief en CV naar:  

recruitment@sbe.be

O v e r  j o u

• Student ingenieur-architect / architectuur / 

landschaps- en tuinarchitectuur

• Sterke interesse in complexe bouwkundige 

constructies

• Een gezonde dosis enthousiasme! 


