Capital Value B.V. zoekt:
Stagiair(e) vastgoed (m/v, fulltime)
Utrecht
Capital Value is specialist en marktleider op de woningbeleggingsmarkt in Nederland. Wij beschikken
over een transactie-afdeling en zijn gespecialiseerd in het strategisch advies, verkoop en aankoop van
woningportefeuilles. Wij hebben daarnaast veel kennis van bedrijfs-, maatschappelijk onroerend goed
en zorgvastgoed. Daarnaast beschikken wij over een full-service taxatieafdeling. Onze opdrachtgevers
zijn onder meer woningcorporaties, institutionele- en particuliere beleggers, buitenlandse
investeerders, ontwikkelaars, financiële instellingen en lokale overheden. Om onze ambities te
realiseren zijn wij op zoek naar een afstudeerstagiair(e).
Werkzaamheden
Als stagiair(e) zorg je voor (de ondersteuning bij) een onderzoek naar de kansen in het vastgoed en
ondersteun je het team van specialisten.
Je werkzaamheden omvatten onder meer:
 Onderzoek naar de woningbeleggingsmarkt
 Ondersteuning van het verkoopteam:
o Bezichtigen projectlocaties
o Verzamelen van informatie over complexen
 Commerciële ondersteuning bij acquisitie en verwerving nieuwe projecten
 Ruimte voor eigen initiatief en ideeën
Opleiding en ervaring
Je bent commercieel, accuraat en goed met cijfers (Excel heeft geen geheimen voor je). Je studeert
aan een universitaire of hbo-opleiding. Ook heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse en
de Engelse taal.
Daarnaast:
- ben je service- en cliëntgericht;
- ben je een teamspeler;
- doe je aan sport;
- heb je goede communicatieve vaardigheden;
- ben je proactief;
- is resultaat erg belangrijk voor je;
- ben je accuraat;
- én ben je gezellig en sociaal.
We bieden je een uitdagende functie in een snelgroeiende organisatie met uitstekende
doorgroeimogelijkheden.
Heb jij Capital Value?
Bij Capital Value werken uitsluitend professionals. Mensen met passie, een uitstekende kennis én de
ambitie om voor onze klanten een topprestatie neer te zetten. Beschik jij over voldoende Capital
Value om bij ons te werken? Stuur dan een sollicitatie met jouw C(apital) V(alue) naar
werken@capitalvalue.nl
Contact / vragen
Wil je meer informatie over de vacature, neem dan contact op met Marijn Snijders of Kees van
Harten via 030 72 71 700 of werken@capitalvalue.nl.

