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Bowinn is dé plek waar kennis en innovatie samenkomen. 
Hier wordt door leden uit het noordoosten van Friesland 
gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de 
bouw- en leefomgeving. De bouwcampus in Dokkum is een 
broedplaats met een open karakter. Kennis en ervaring 
wordt er gebracht en gedeeld. De focus ligt op innovaties 
die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. 
Ondernemers, overheden en onderwijs leren elkaar hier 
kennen en inspireren. 

Ondersteuning door de campus reikt verder dan de 
basislocatie. Bowinn faciliteert ook bij innovaties op 
locatie. Dat geeft ondernemers de mogelijkheid om in 
eigen huis te werken aan innovatieve projecten. De 
bouwcampus maakt bedrijven zichtbaar, helpt ze elkaar 
versterken. Dat doet Bowinn door het netwerk open te 
stellen en de kennis van de leden te delen. Samen werken 
aan een betere en duurzame (bouw)omgeving, om 
daarmee de regio een boost geven. 

Functieprofiel  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair 
die zich herkent in de volgende punten: 

 Je hebt goede sociale- en 
communicatieve vaardigheden; 

 Je hebt passie voor (online) 
marketing/communicatie en volgt de 
ontwikkelingen op de voet;  

 Je volgt een relevante opleiding op 
HBO-niveau, (C&M, Communicatie, 
Marketing, e.d.); 

 Jij hebt gevoel voor taal en bent goed 
in het schrijven van (web)teksten;  

 Jij bent goed in plannen en 
organiseren;  

 Je kunt goed zelfstandig werken, maar 
ook in teamverband;  

 Je bent niet bang om keuzes te maken 
en hebt een doenersmentaliteit;  

 Je bent proactief; 
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Wat bieden wij?  
Wij bieden jou een uitdagende stage in een organisatie en een omgeving die volop in ontwikkeling 
zijn. Je krijgt de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en zo je 
eerste stappen te zetten op je carrièreladder. Wij geven je de vrijheid jezelf te ontwikkelen op zowel 
kennis- als op sociaal gebied. Je leert vakgebieden beter met elkaar te verbinden en buiten de kaders 
te denken. Daarnaast breid je je netwerk uit in de vele sectoren waar binnen BOWINN goede 
contacten heeft en kom je in contact met diverse interessante en innovatieve MKB-bedrijven. 

De locatie  
BOWINN is gevestigd in Dokkum aan de Hogedijken 20. 

Geïnteresseerd?  
Ben je geïnteresseerd in een uitdagende stageplek? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 
Stuur je curriculum vitae en persoonlijke motivatie naar mrvanderveen@bowinn.nl, ter attentie van 
Martin van der Veen. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met mij op via 0611 471 432. 

 

 

  

 

 

Bowinn is mede mogelijk gemaakt door: 


