GEZONDE WERKNEMERS
Innovatiehub Tubbergen

Een bedrijfsoverstijgend onderzoek in opdracht van vier grote spelers in de (bouw) technische sector die zijn
aangesloten bij de Innovatiehub Tubbergen: Loohuis Communicatie & Beveiliging, Kamphuis Sloopwerken &
Asbestsanering, Bouwmetaal en Loohuis Installatietechnieken.
Locatie:
Soort opdracht:
Niveau / richting:
Ingangsdatum:
Vergoeding:
Bereikbaarheid:

Fleringen, Oldenzaalseweg 99 | Reutum, Snoeymansweg 19 | Fleringen, Pastoor
Boddestraat 18 | Tubbergen, Nobelstraat 35
Afstudeeropdracht
HBO/WO – Bij voorkeur Verpleegkunde, HRM, Gezondheid en Technologie,
Fysiotherapie of vergelijkbaar
Augustus / September 2018 (eerder ook mogelijk)
Ja
Auto: vanaf Enschede 35 minuten, Deventer 55 minuten
Openbaar vervoer: vanaf Enschede 50 tot 80 minuten, Deventer 55 tot 80 minuten

OMSCHRIJVING OPDRACHT
Aandacht voor de gezondheid van je personeel is voor ieder bedrijf van belang. Gezonde, vitale werknemers
werken efficiënter en effectiever en zorgen daarmee voor een hoger rendement van je bedrijf. Maar wanneer ben
je eigenlijk gezond? Welke richtlijnen en initiatieven bestaan er allemaal en welke rol speelt de techniek hierin?
Welk preventiebeleid kan een werkgever voeren en wat levert dit de werknemer en – gever op lange termijn op in
termen van SROI? Maken deze en soortgelijke vragen jou nieuwsgierig en zie jij het zitten om op creatieve wijze
de vitaliteit en gezondheid van werknemers te beïnvloeden? Dan is deze opdracht iets voor jou!
Loohuis Communicatie & Beveiliging, Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering, Bouwmetaal en Loohuis
Installatietechnieken voelen zich verantwoordelijk voor de gezondheid van hun werknemers. De Arbowet schrijft
allerlei richtlijnen voor wanneer het gaat om veilig werken, maar hoe zit het eigenlijk met veilig werken in goede
gezondheid? Welk interessant onderscheid is hierbij te maken tussen uitvoerende beroepen en kantoorpersoneel?
Wil jij graag uitgedaagd worden door te werken aan een bedrijfsoverstijgend onderzoek, waarbij arbeid en
gezondheid in verschillende beroepssectoren centraal staan? Neem dan contact met ons op! Tijdens deze opdracht
zal je samenwerken met het management en P&O team van vier toonaangevende bedrijven in de gemeente
Tubbergen en zal daarbij ondersteund worden door de projectmanager van de Innovatiehub. Uiteraard formuleren
we de opdracht op een manier waarop deze aansluit bij jouw wensen en bij de eisen vanuit jouw opleiding.
DE BEDRIJVEN
Loohuis Communicatie & Beveiliging
Met 25 jaar ervaring ziet Loohuis Communicatie & Beveiliging betrouwbare, snelle en efficiënte communicatieen IT-oplossingen en een optimale beveiliging van onze woon- en werkomgeving als vanzelfsprekend. 45
enthousiaste, no nonsense ingestelde medewerkers zetten zich in om voor de klant de beste situatie te creëren.
Naast het realiseren van communicatie en IT-oplossingen installeert,
certificeert en onderhoudt Loohuis systemen op gebied van
inbraakbeveiliging, cameratoezicht, toegangscontrole en brandbeveiliging.
Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering
Al meer dan een halve eeuw zet Kamphuis de toon op het gebied van
Sloopwerken en Asbestsanering. Het sloopbedrijf dat Gerardus Johannes
Kamphuis in 1953 oprichtte is inmiddels een begrip in de branche. Een sterk
familiebedrijf met betrokken mensen die trots zijn op elkaar en op hun werk. Een
goede onderlinge band en heldere communicatie met de opdrachtgever staat aan de basis van al onze
dienstverlening op het gebied van sloop en asbest. Kamphuis heeft de juiste combinatie van mens en materieel.
Wij geloven dat alles op te ruimen is als je meedenkt en nergens voor wegloopt. Vanuit deze visie en met het oog
op duurzaamheid heeft Kamphuis de startup Omgekeerd Bouwen opgericht. Kamphuis heeft de ambitie om zich
met Omgekeerd Bouwen stevig te positioneren als partij die oog heeft voor haar omgeving. Het behaalde PSO
keurmerk wordt gezien als een mooie erkenning.
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Bouwmetaal
Bouwmetaal is een vooruitstrevend bedrijf dat zich bezig houdt met het
vervaardigen van prefab metalen dak- en gevelbekledingen. Prefab is de
bouwterm van de nabije toekomst. Wij bij Bouwmetaal zijn het daar volledig mee
eens en bekijken vooraf of in samenwerking met opdrachtgevers naar de optimale
verhouding en uitvoering van elk detail en project. Door middel van prefab kan er op de bouw een stuk beter
gepland worden en alles is meteen waterdicht. Met behulp van slagscharen, kraalmachines en zetbanken wordt elk
mogelijk detail zoveel mogelijk prefab voorbereid. Van detail naar monster, van prefab naar complete montage,
alles in eigen huis. Bouwmetaal is een no nonsens bedrijf die doet wat ze zegt.
Loohuis Installatietechnieken
Loohuis Installatietechnieken is een ondernemend familiebedrijf gevestigd in Fleringen. Zij bieden opdrachtgevers
een professionele en geïntegreerde aanpak voor ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van alle technische
installaties in woningen, woongebouwen, utiliteitsbouw en industrie. Loohuis kenmerkt zich als een
vooruitstrevende, deskundige en betrouwbare partij die open staat voor de frisse blik van studenten. Een onderdeel
van de Loohuis Installatiegroep is Loohuis Energie & Installatie Advies. Zij
adviseren bij het vinden van de juiste duurzame energieoplossing. De
praktische ervaring in combinatie met theoretische kennis garanderen een
gedegen advies, zowel in nieuwbouw als bij verbouw en renovatie.
INNOVATIEHUB TUBBERGEN
De vier Tubbergse bedrijven Loohuis Communicatie & Beveiliging, Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering,
Bouwmetaal en Loohuis Installatietechnieken vormen samen de Innovatiehub Tubbergen. In september 2017
hebben deze bedrijven de handen ineen geslagen om een structurele verbinding te leggen met het hoger onderwijs,
middels innovatieve stage- en afstudeeropdrachten. Binnen de Innovatiehub werken meerdere stagiaires en
afstudeerders (van diverse opleidingen) iedere studieperiode aan uitdagende opdrachten verdeeld over de vier
bedrijven. Naast een praktijkbegeleider vanuit het bedrijf is een projectmanager beschikbaar die jou kan
begeleiden. De Innovatiehub maak het mogelijk om met andere studenten samen te werken en om ervaringen te
delen. Hiernaast kun je een kijkje nemen in de keukens van alle aangesloten bedrijven. Op deze manier kun je als
student het behalen van de beste studieresultaten combineren met het leveren van échte meerwaarde voor het
bedrijf waar je werkt.

WAT WIJ BIEDEN
-

Een leerzame en uitdagende afstudeeropdracht
Een gezellige, wisselende werkomgeving en werkplek binnen vier enthousiaste bedrijven
Goede inhoudelijke en procesmatige begeleiding
Een marktconforme vergoeding
Een optimale combinatie tussen het leveren van een bijdrage aan de bedrijven en het voldoen aan de
wensen vanuit je opleiding
De mogelijkheid om jezelf breder te ontwikkelen en oriënteren

COMPETENTIES | WIE WIJ ZOEKEN
-

Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
Je bent open, creatief en enthousiast
Je bent geïnteresseerd in allerlei facetten rondom arbeid en gezondheid
Je bent een echte teamplayer met een groot inlevingsvermogen

CONTACT
Wil jij aan de slag voor alle vier de bedrijven als onderdeel van de Innovatiehub Tubbergen? Laat het ons weten!
Stuur een mail met je cv en korte motivatie naar projectmanager Jolien Roesthuis. Ook voor vragen over deze
vacature kun je bij Jolien terecht.
Jolien Roesthuis
Projectmanager Innovatiehub Tubbergen
info@innovatiehubtubbergen.nl
06-81092382
www.loohuis.nl |www.kamphuissloopwerken.nl |www.loohuisgroep.nl |www.bouwmetaal.nl| www.innovatiehubtubbergen.nl
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