
WELKOM BIJ THUNNISSEN! 

Over een aantal maanden ga je beginnen met jouw stage. Dat 
wil je natuurlijk het liefst doen bij een leuk en professioneel 
bedrijf, waar je veel kunt leren. Het liefst bij een bedrijf met 
aansprekende werkzaamheden/projecten waar je volwaardig 
deel uit kunt gaan maken van het (project-)team. 

Ben jij energiek, professioneel, ambitieus en een echte 
aanpakker, dan ben je bij Thunnissen zeker aan het juiste 
adres. Wij zullen er samen met jou alles aan doen om de 
stageperiode tot een leerzame en leuke periode te maken. 

Bijzonder, betaalbaar en functioneel vastgoed realiseren. 
Daar draait het om. Altijd met hetzelfde doel: opdrachtgevers 
de service en meerwaarde bieden die zij verwachten - en die 
dus beslissend is. Met tevreden gebruikers als eindresultaat. 
Elke dag opnieuw! 

OVER ONS 

Thunnissen realiseert woonomgevingen waar men zich prettig 
voelt! Of het nu gaat om binnenstedelijke vernieuwing, 
integrale gebiedsontwikkeling of beheervraagstukken. Het 
maakt ons niet uit. Met een full service aanpak bieden wij 
altijd een duurzame en slimme invulling voor elke 
vastgoedopdracht. 

Onze projecten bevinden zich over het algemeen binnen de 
Randstad, in een straal van ongeveer 100 kilometer rondom 
Haarlem. Onze nieuwbouwprojecten variëren van sociale 
huurwoningen en eengezinswoningen tot appartementen-
gebouwen en super de luxe villa's. In nauwe samenwerking 
met onze opdrachtgevers en soms ook in samenspraak met 
omwonenden ontwikkelen en realiseren we plannen die 
aansluiten bij de wensen van alle betrokkenen 

Met ruim 100 werknemers genereren wij een omzet van ca. 
100 miljoen. 

Thunnissen heeft alle disciplines in huis: projectontwikkeling, 
nieuwbouw en onderhoud, renovatie en restauratie. 

DISCIPLINES 
PROJECTONTWIKKELING 

Onze ontwikkelingsactiviteiten ontstaan vanuit eigen 
grondverwerving of in opdracht. Met veel betrokkenheid en 
creativiteit hebben wij al veel aansprekende projecten 
ontwikkeld: van grootschalige gebiedsontwikkeling tot 
complexe binnenstedelijke vernieuwing. 

Thunnissen doet graag mee aan tenders en 
marktconsultaties en met een winnend resultaat. Daarnaast is 
Thunnissen bereid en in staat tot risicodragende participatie 
en is daardoor een interessante partij voor corporaties, 
beleggers en gemeenten. 

NIEUWBOUW 

Of het nu gaat om een grootschalige woonwijk, het bouwen 
van een compleet functionerend zorgcomplex of een markant 
kantoorgebouw. Thunnissen creëert omgevingen, waar 
mensen wonen, werken en leven. 

Altijd met de vertaling van de klantvraag voorop, zodat onze 
opdrachtgever optimaal comfort kan bieden aan de gebruiker. 
Wij denken graag in een vroegtijdig stadium mee, zodat het 
gewenste resultaat bereikt wordt. Vanaf de eerste schetsen 
tot aan de oplevering zijn wij een meedenkend partner. Zo 
hebben wij al veel projecten gerealiseerd voor gemeenten, 
corporaties, beleggers en andere vastgoedeigenaren. En 
daar zijn wij trots op! 

ONDERHOUD & RENOVATIE 

Ook onderhoud, renovatie en restauratie van vastgoed vind 
je binnen Thunnissen. Onze dochteronderneming Van Braam 
Minnesma/Holleman is een echte renovatie- en 
restauratiespecialist. 

Van Braam Minnesma 
Rosbayerweg 140 
1521 PX Wormerveer 
088 98 98 400 

braam-minnesma.nl 
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SAMENWERKING 

INVESTEREN IN KENNIS EN RUIMTE NEMEN VOOR 

CREATIVITEIT 

Samen bereik je meer. Dat geldt niet alleen voor het samenwerken 
met directe collega's, maar ook met externe partijen. Projecten 
ontwikkelen doen we niet alleen met opdrachtgevers, maar met een 
team van specialisten, waaronder architecten, stedenbouw-
kundigen, constructeurs, onderaannemers en leveranciers. Want 
meerwaarde bieden, dat kan geen partij alleen. 

Onze samenwerkingen zijn gericht op duurzaamheid, omdat er 
grote verbeteringen in het proces zichtbaar zijn, met als gevolg dat 
de faalkosten worden gereduceerd. Direct aan tafel met 
verschillende partijen werken wij aan de invulling van een plan. 

Deze manier van werken leidt tot meer betrokkenheid en een goed 
eindresultaat: voor opdrachtgevers én gebruikers. En samen met 
partners investeren wij in kennis en nemen wij de ruimte voor 
creativiteit. Zo werken wij gezamenlijk aan proces- en 
productinnovaties, die inspelen op actuele en toekomstige 
behoeften. 

INNOVATIES 

Binnen Thunnissen zijn we voortdurend op zoek naar 
manieren waarop we morgen ons werk slimmer en efficiënter 
kunnen doen dan vandaag. ICT toepassingen spelen hierbij 
een hele belangrijke rol. 

BIM 

Alle projecten van Thunnissen worden uitgewerkt in BIM. Van 
massastudie tot en met de oplevering wordt BIM gebruikt 
voor sturing, controle en begeleiding. Thunnissen heeft een 
BIMafdeling met eigen modelleurs en is op dit gebied 
koploper binnen de bouwwereld. 

PORTALEN 

De SIM-informatie wordt gekoppeld aan diverse (door onszelf 
ontwikkelde) digitale portalen, zowel partner- als 
kopersportalen. Hierdoor kunnen partners op een hele 
efficiënte manier informatie ophalen en delen en wordt de 
ontsluiting van informatie in elke fase van het project en 
projectoverschrijdend vergemakkelijkt 

STAGELOPEN BIJ 

THUNNISSEN 

DAT IS WERKEN AAN JE AMBITIE 

Thunnissen is een eigentijdse ontwikkelende bouwer, die 
graag voorop loopt. Om onze ambities waar te kunnen maken 
hebben wij enthousiaste medewerkers nodig. Medewerkers 
met ambitie, een handen uit de mouwen mentaliteit én met 
vernieuwende ideeën. Medewerkers die proberen om morgen 
alles beter en efficiënter te doen dan vandaag. En die zichzelf 
continu ontwikkelen. Voor zichzelf, voor onze klanten en voor 
Thunnissen. 

Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen 
beschikken over voldoende, goed opgeleide medewerkers, zien 
wij het binnen Thunnissen als onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de 
opleiding van onze toekomstige medewerkers, o.a. door het 
aanbieden van leerzame stage- en afstudeerplaatsen. 

Stagelopen binnen Thunnissen betekent volwaardig deel 
uitmaken van een van onze ondernemende (project-) teams 
om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Dat stagelopen 
binnen Thunnissen niet alleen leerzaam is, maar ook erg leuk, 
blijkt wel uit het feit dat er jaarlijks oud-stagiaires solliciteren om 
bij ons in dienst te mogen komen. 

Werken bij Thunnissen betekent kansen krijgen in een 
aangename, inspirerende werksfeer. En door onze mooie 
uitdagende projecten blijft werken bij Thunnissen boeien. 

Bekijk op de site de projecten waar wij trots op zijn!
Thunnissen   thunnissen.nl
Van Braam Minnesma/Holleman  braam-minnesma.nl 

INTERESSE? 

Wij willen graag met je kennismaken. Solliciteren kan via onze 
website of door een korte motivatie en jouw cv te mailen naar: 
Thunnissen   vacature@thunnissen.nl 
Van Braam Minnesma info@braam-minnesma.nl 
Holleman   info@hollemansantpoort.nl 
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