
Werken bij Brusche Elektrotechniek betekent werken in een snelgroeiende onderneming met
een blik op de toekomst. Brusche is al meer dan 60 jaar actief en daarmee dè
elektrotechnische specialist in Oost-Nederland.
Met onze diensten dragen wij bij aan het goed, duurzaam en kostenefficiënt functioneren van
gebouwen, organisaties en industriële installaties. Het bijzondere is dat onze projecten bijna
altijd binnen de driehoek Enschede – Deventer – Coevorden liggen.

Als stagiaire Calculatie krijg je bij Brusche een ‘kijkje in de keuken’, je krijgt de ruimte om te
zien hoe de voorbereidingen van projecten verlopen, je krijgt inzicht in hoe calculaties tot
stand komen en ondersteunt je collega’s op de afdeling. Een uitdagende stage waarin eigen
initiatief en verantwoordelijkheid nemen zeer worden gewaardeerd.

Functieomschrijving
• Je brengt de wensen van onze relaties in kaart aan de hand van een bestek, tekening of
persoonlijk onderhoud met de relatie
• Je maakt een ontwerp met behulp van bovenstaande wensen
• Je vraagt offertes op bij toeleveranciers
• Je maakt een begroting voor het betreffende werk
• Je stelt de begroting op voor onze relatie

Dit neem je mee
• Je volgt een technische opleiding, op MBO of HBO niveau
• Je bent accuraat, proactief en communicatief vaardig
• Je bent ambitieus, leergierig, stressbestendig en flexibel

Stage Calculatie Utiliteit

https://www.brusche.nl/



Ons aanbod aan jou
Naast een plezierige, zeer betrokken en informele werksfeer bieden wij je een job met
maximale innovatie en uitdaging. Wij ontwikkelen samen! Brusche Elektrotechniek stimuleert
je het beste uit jezelf te halen en we bieden je de mogelijkheid te werken aan je persoonlijke
en professionele ontwikkeling.

• 100 fijne collega’s die met enthousiasme in een mooi familiebedrijf werkzaam zijn.
• Een plezierige en informele werksfeer.
• Een fijn en zeer behulpzaam team.
• Ruimte om je te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.
• Een leerzame stageperiode.

Ben jij enthousiast, proactief en sta jij te trappelen om jouw opgedane kennis in de praktijk te
brengen? Stuur dan je motivatie en cv per mail naar Lars Boonk via
hubmanager@innovatiehubalmelo.nl. Ook voor vragen over deze vacature kun je bij Lars
terecht via bovenstaand e-mailadres of bel naar 06 827 962 86.

mailto:vacature@brusche.nl

