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Voor wie?

De NEDECO-stage staat open voor 

eindejaarsstudenten van HBO/

WO-opleidingen en net afgestudeerden 

voordat zij in een eerste baan instro-

men. Alle voor de sector relevante 

disciplines komen in aanmerking. 

Waar en hoelang?

De stages vinden plaats in het buiten-

land, in alle landen van de wereld, en 

duren gemiddeld drie tot zes maanden.

 

Hoe? 

Op www.nedeco.nl staan alle leden 

overzichtelijk vermeld en via de pagina 

Internship lees je hoe zo’n mooie stage 

te bemachtigen. Via deze website kun 

je lezen over de ervaringen van andere 

stagiaires, kun je de stagiaires vragen 

stellen en kun je lezen over de projec-

ten die de leden van Nedeco in het

buitenland uitvoeren! En je kunt ook 

altijd even contact opnemen met 

Nedeco via info@nedeco.nl of bellen 

naar 020-471 12 28. 

Sinds 2008 bestaat de NEDECO-stage. Dit is een stage in het buitenland bij een 

van de ingenieursbureaus die lid zijn van NEDECO. NEDECO betaalt 50% van de 

reis- en verblijfskosten en van de stagevergoeding. Op die manier krijg jij de 

mogelijkheid om te werken aan mooie internationale projecten. Wij vragen wel dat 

je op de website www.nedeco.nl in je eigen blog verslag doet van je ervaringen.  

Een mooi begin van je carrière! 

Nedeco stages

• Alkyon Hydraulic Consultancy & Research

• DHV Group

• Euroconsult Mott MacDonald 

•  Ferendi International Management 
Consultants

• Fugro Ingenieursbureau

• Infram 

• NEA Transport Reseach and Training 

• Royal Haskoning 

• Witteveen + Bos

NEDECO, opgericht in 1951, is een 
onafhankelijke stichting die de belangen 
behartigt van de Nederlandse adviessector 
op het gebied van land en water, 
transport, infrastructuur en leefomgeving in 
zowel binnen- als buitenland. Het netwerk 
bestaat uit toonaangevende onafhankelijke 
Nederlandse consultancy-ondernemingen, 
met in totaal meer dan 20.000 werkne-
mers.

Leden van Nedeco
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Your World. 

De wereld waarin jij leeft en waarop jij woont wordt door iedere generatie op een andere manier ingericht. 

Naar eigen inzicht en behoefte gebruikt elke generatie beschikbare hulpbronnen. Heersende principes worden  

overgedragen en aangepast aan nieuwe ideeën, behoeften en innovaties.  

We weten dat de aarde geen onuitputtelijke bron is. We moeten haar met zorg behandelen en mogen haar op een  

duurzame manier benutten. Ze daagt ons uit om met de beschikbare kennis en technologie deze estafette mee te lopen, 

het stokje aan te nemen en over te geven. 

Our ambition.
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