ONDERZOEK NAAR SERVICE, ONDERHOUD EN ONDERHANDSE AANBESTEDINGEN
IN COMMUNALE AFVAL- EN DRINKWATERMARKT
Bedrijfsomschrijving
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw is een multidisciplinair aannemersbedrijf waarbinnen in één BV de
disciplines bouwkunde, civiele techniek en werktuigbouwkunde verenigd zijn. Momenteel telt het bedrijf
ongeveer 120 werknemers. Aan de Stegge is actief in de utiliteitsbouw, civiele bouw, waterbehandeling,
constructies en de industrie. Wij realiseren o.a. kantoorgebouwen, onderwijscomplexen en zorgcentra.
Ook Design & Construct projecten behoren tot onze orderportefeuille.
In de civiele bouw en werktuigbouw hebben wij onze sporen verdiend in de ontwerp en realisatie van
drinkwater-, afvalwater- en industriewaterzuiveringen, gemalen en diverse kunstwerken. Daarnaast
produceren wij o.a. aluminium en stalen ruimerbruggen voor bezinktanks, pompinstallaties en aluminium
afdekkingen en vuilwater- en oppervlaktewatergemalen.
Opdrachtomschrijving
ADS Water Solutions wil zich als divisie van Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw richten op nieuwe
business binnen de bestaande klantenkring. De opdracht is om inzicht te verkrijgen hoe er op dit moment
service, onderhoud en ‘kleinere’ onderhandse aanbestedingen in de markt worden gezet, of anders: hoe
daarmee om wordt gegaan.
Onderdeel van deze opdracht is om te onderzoeken welke competenties Aan de Stegge binnen dit
werkterrein in huis heeft en welke competenties er van belang zijn om aan de wensen van de klant te
kunnen voldoen.
Profiel:
Wij vragen een commercieel en strategisch talent met een affiniteit voor (water)techniek.
Mogelijke studierichtingen:
- Bedrijfskunde
- Technische Bedrijfskunde
- International Business Administration
Je bent:
- in staat je aan te passen aan je gesprekspartner en de behoefte achter de klantvraag te
achterhalen;
- zeer commercieel gericht en communicatief vaardig;
- gedreven en proactief;
- nauwkeurig.
De opdracht zal samen met de accountmanager en commercieel directeur nader ingevuld worden.
Startdatum stage: september 2016
Duur stage: nader te bepalen
Ben je nieuwsgierig geraakt of wil je meer informatie? Neem contact op met Dénick Scholten, telefoon
0547 286386 of per mail via d.scholten@aandestegge.org.
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw
Nieuwenkampsmaten 8
7472 DE Goor
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I: www.aandestegge.org

