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STAGIAIR AGENCY  
AGENCY 
EINDHOVEN 

 
Voor ons kantoor in Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een stagiair voor ons Agency team. 
Recent is besloten de activiteiten van CBRE in Zuid-Nederland verder uit te bouwen door het openen 
van een nieuw kantoor. Dit biedt je de mogelijkheid om onderdeel te worden van een klein, professioneel 
en zeer gedreven team om van dit nieuwe kantoor een succes te maken. 
 
Gedurende een periode van (ongeveer) zes maanden krijg je de mogelijkheid om kennis te maken met 
het commerciële vastgoed. Je maakt actief deel uit van het team en voert uiteenlopende 
werkzaamheden ten behoeve van aan-en verhuuractiviteiten. Deze stage biedt je de gelegenheid naast 
de relevante werkervaring die je opdoet, ook te werken aan je afstudeeronderzoek. Je wordt hierbij 
intensief begeleid door collega’s met jarenlange ervaring binnen het commercieel vastgoed.  
 
Professionele en persoonlijke ontwikkeling staan centraal in onze bedrijfsvoering. Wij besteden veel 
aandacht aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling om onze werknemers een solide basis te geven 
voor een eventueel toekomstige carrière binnen CBRE. 

 
Functie-eisen 
 

- Je zit in de laatste fase van een (vastgoedgerelateerde) HBO of WO opleiding; 
- Je hebt een sterke interesse in commercieel vastgoed; 
- Je bent bij voorkeur gedurende je studie actief geweest in commissies van een studie- en/of 

studentenvereniging; 
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent een echte teamplayer; 
- Je toont initiatief en je hebt een goed commercieel inzicht; 
- Je bent vasthoudend, gedreven en resultaatgericht; 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
Een flexibele en klantgerichte instelling, een collegiale houding, doorzettingsvermogen en een juiste 
werkmentaliteit vinden wij vanzelfsprekend. 

 
Ons team 
 
De afdeling Agency bestaat thans uit circa 35 personen verdeeld over vier vestigingen (Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag en Rotterdam) en daar komen nu de vestigingen Zwolle en Eindhoven bij. In (kleine) 
teams werken wij samen om verhuur van kantoor- en bedrijfsruimtes in een bepaalde regio zo optimaal 
mogelijk te begeleiden. De teams bestaan uit zowel een Junior als Senior Consultants, Associatie 
Directors, een Director en worden ondersteund door een Secretaresse. 
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CBRE  
 
CBRE is wereldwijd marktleider op het gebied van vastgoedadvisering. Met ongeveer 70.000 
werknemers, verdeeld over circa 500 kantoren adviseert onze organisatie beleggers, financiers en 
eindgebruikers van vastgoed. Onze activiteiten bestaan uit strategische advisering bij aan- en 
verhuurtransacties en aan- en verkooptrajecten van commercieel vastgoed, taxaties, strategisch 
huisvestingsadvies, overall project- en bouwmanagement, interieurontwerp, facility management, 
property en asset management, technisch en financieel advies en research.  
 
CBRE Nederland telt 450 medewerkers die vanuit vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 
Utrecht en Rotterdam en Zwolle onze cliënten van advies voorzien. Het leveren van integrale 
dienstverlening gebaseerd op kwaliteit en kennis van de markt staat bij ons centraal. 

 
Meer informatie/solliciteren 
 
Wil je meer weten over werken bij CBRE? Kijk dan op www.werkenbijcbre.nl en reageer via de website 
op deze vacature. 
 
Binnen twee weken ontvang je van ons een reactie op je sollicitatie.  
 
 


