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(Afstudeer-) Stage Composiet Torens voor de Offshore Wind Industrie 

Jules Dock Innovation  

 

Wil jij onderzoek doen in de offshore wind industrie, meedenken over ontwerp en werken 

met verschillende productiemethodes in deze vernieuwende sector? Ben je in de afrondende 

fase van je HBO of WO studie? Dan is Jules Dock op zoek naar jou! Wij zoeken een veelzijdige 

en leergierige student(e) die ons team komt versterken.  

 

Over Jules Dock 

Jules Dock is een dynamische en vooruitstrevende organisatie gericht op innovatie in de 

maritieme sector. Verschillende bedrijfsonderdelen werken te RDM Rotterdam samen om 

innovatieprocessen van begin tot eind te ondersteunen. 

 

Het team van Jules Dock bestaat uit jonge en enthousiaste professionals. Met collega’s 

voeren we opdrachten uit voor toonaangevende bedrijven in de maritieme industrie. 

Kenmerkend voor Jules Dock is de frisse en energieke aanpak, nieuwsgierigheid naar 

innovatieve projecten en drive voor een perfect resultaat. 

 

Wat ga je doen? 

Jules Dock ontwikkelt composiet toren voor de offshore wind industrie. De eigenschappen en 

ontwerpvrijheid van composiet leveren vele voordelen op voor windmolentorens. In de 

ontwikkeling van de torens zijn nog verschillende aspecten die verder geoptimaliseerd 

worden. Denk hierbij aan productiemethodes, optimalisatie van het ontwerp en onderzoek 

over materiaaleigenschappen.  

Met een stage of afstudeeropdracht draag je bij en hebt een echte input in het onderzoek en 

de ontwikkeling van het gebruik van composiet torens in de offshore wind industrie. In 

samenspraak gaan we op zoek naar de beste invulling van jouw stagetijd en/of 

afstudeeropdracht. 

 

Jouw profiel: 

- Je doet een technische opleiding aan een hogeschool of universiteit. Bijvoorbeeld 

Maritieme Techniek, Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek of een vergelijkbare 

relevante opleiding; 

- Je bent creatief, flexibel, sociaal ingesteld en nieuwsgierig; 

- Je hebt affiniteit met innovatie en techniek; 

- Je bent woonachtig in regio Rotterdam / Zuid-Holland. 

 

Wat bieden we jou? 

Een uitdagende stageplek in een team met enthousiaste, jonge collega’s. Jules Dock 

Innovation is gevestigd op de RDM Rotterdam in het Innovation Dock, het middelpunt van 

maritieme innovatie.  

 

http://www.julesdock.nl/


 
 

 

Jules Dock Innovation 

Postbus 61018 

3002 HA Rotterdam 

www.julesdock.nl 

 

Overige informatie 

Het betreft een fulltime stageplaats voor een periode van 4 tot 6 maanden.  

 

Kijk voor meer informatie over Jules Dock Innovation op innovation.julesdock.nl en stuur je 

motivatiebrief met CV per e-mail naar innovation@julesdock.nl ter attentie van Jelmer de 

Lange. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jelmer de Lange via 085-

4016399. 
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