
FORMAT VACATURETEKSTEN 

BEDRIJFSNAAM Friso Bouwgroep B.V.  

TITEL VACATURE + FUNCTIE Wij bieden een stageplek op de leukste 
afdeling van onze Bouwgroep. Binnen het 

Team Communicatie zet je je samen met 3 
andere collega’s in voor de communicatie 
van Friso Bouwgroep.  

 

Geef een korte omschrijving van uw bedrijf  Friso Bouwgroep is een middelgroot 
bouwbedrijf (550 medewerkers)in Noord- 

en Midden Nederland. Je kent Friso van 

diverse spraakmakende projecten. Zo 

bouwde Friso de nieuwe 
studentenhuisvesting Markt 058 in 
Leeuwarden. Momenteel werkt Friso aan de 

uitbreiding/optopping van de NHL 
Stenden. Naast nieuwbouw en verbouw 
zijn wij ook actief in de woningbouw, 

restauratie, weg- en waterbouw en heeft 

Friso twee eigen timmerfabrieken. Meer 

informatie over Friso vind je op 
www.frisobouwgroep.nl en op onze 

werken-bij-website:  

www.echtebouwers.nl  

 

Geef een omschrijving van de vacature en 
welke vaardigheden een vereiste zijn of in 

het geval van een stage- en 

afstudeeropdracht wat het eindproduct 

dient te zijn. 

Op de afdeling communicatie is geen dag 
hetzelfde. Samen met 3 andere collega’s 

verzorg je de communicatie voor diverse 

projecten. Zo organiseer je mijlpalen op de 

bouw, en ondersteun je het projectteam bij 
het realiseren van diverse 
communicatiemiddelen. Daarnaast werk je 

actief mee aan het optimaliseren van de 
corporate communicatie (website, social 
media, bedrijfsbrochure, huisstijl etc.). In 

2021 bestaat Friso 75 jaar ook dat zal een 

belangrijke invulling geven aan je stage-

/werkperiode.  
 

Ervaring met Adobe Photoshop, Indesign 
en Illustrator is een pré.  

 

Geef aan voor welke van onderstaande opleidingen uw vacature geschikt is: 

http://www.frisobouwgroep.nl/
http://www.echtebouwers.nl/


Commerciële economie X 

Marketing Management (INT) X 

International Business (INT)  

Ondernemerschap en Retail Management  

Finance & Control  

Finance, Tax & Advice  

Logistics Management   

 

Primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden 

Conform CAO 

Stagevergoeding en/of startsalaris Conform CAO  

Aantal uren in de week N.t.b.  

Reiskostenvergoeding / Auto van de zaak Conform CAO 

Etc..  

 

Contactgegevens bedrijf  

E-mail n.dedden@frisobouwgroep.nl  

Telefoon nummer  06-15894038 

 

mailto:n.dedden@frisobouwgroep.nl

