
STAGE- EN AFSTUDEERPLEKKEN 

WIJ ZIJN EFKO BETON, SPECIALIST IN ESTHETISCH BETON. WIJ  

ZIJN OP ZOEK NAAR COLLEGA’S MET EEN SCHERPE KIJK OP BETON. 

    

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE, LEERZAME EN UITDAGENDE 

STAGE- OF AFSTUDEERPLEK BIJ EEN GROEIEND EN INNOVATIEF 

BEDRIJF? 

Dan ben je bij Efko Beton aan het juiste adres. 

Efko Beton biedt structureel stageplaatsen en afstudeerprojecten voor scholieren en studenten op 

verschillende opleidingsniveaus, van BBL tot HBO. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 

we zorgen voor gedegen interne begeleiding. Een stage bij Efko Beton betekent geen standaard 

stage. In overleg kiezen we voor een invulling op maat die bij jou past. 

JOUW KWALITEITEN: 

• Je bent enthousiast en daadkrachtig 

• Je staat stevig in je schoenen 

• Je communiceert helder en eenduidig 

• Je hebt interesse in de betonproducten branche 

WAT BIEDEN WIJ: 

• Een leerzame en leuke stage op maat 

• Stagevergoeding conform de cao voor de betonproductenindustrie 



 

 

SPECIALIST IN ESTHETISCH BETON: DAT IS EFKO BETON 

Efko Beton is een familiebedrijf en trots op zijn organisatie, klant en product. Door gezamenlijk 

kwaliteit te leveren voelt de medewerker en klant zich veilig en gehoord. Dit bereikt Efko Beton door 

open te communiceren, samen te werken en consequent te handelen. Met waardering en respect 

naar elkaar en onze opdrachtgevers om Efko Beton toekomstbestendig te maken en te houden. 

Kom je bij Efko Beton werken, dan kom je terecht in een no-nonsense bedrijfscultuur met ruimte voor 

eigen initiatief. Je krijgt de mogelijkheid om een functie te gaan vervullen binnen een groeiend bedrijf. 

Als groeiend bedrijf werken wij aan onze eigen ontwikkeling, maar vinden we het ook belangrijk dat jij 

aan je eigen ontwikkeling werkt. 

 

KOM JE STAGE LOPEN OF AFSTUDEREN? 

Wil jij deze kans grijpen, dan horen we graag van je waarom jij de perfecte kandidaat bent. 

Stuur jouw sollicitatie naar Ruud Riemersma: ruud@efkobeton.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 


