
Stage bij Bouwinvest Real Estate Investment Management 

Ben jij een 3e of 4e jaars student met een vastgoedgerelateerde opleiding? Heb jij interesse in de wereld van 

real estate investment management en het ontwikkelen van methoden om hiermee de juiste 

investeringsbeslissingen te ondersteunen? Wil je stage lopen bij de beste werkgever van 2018? Dan heeft 

Bouwinvest een uitdagende stageplaats voor je! 

Over Bouwinvest 
Met een totaal belegd vermogen van circa € 8,8 miljard is Bouwinvest een van de grootste  
vastgoedvermogensbeheerders in Nederland voor institutionele investeerders. In Nederland beheren we vijf 
sectorfondsen met directe vastgoedbeleggingen: het Residential Fund, het Office Fund, het Retail Fund, het 
Healthcare Fund en het Hotel Fund. Internationaal investeren we in Europa, Noord-Amerika en Azië Pacific.  

Wat maakt werken bij Bouwinvest zo leuk? Dat is onze gezamenlijke passie voor vastgoed. Dagelijks werken 
ruim 155 gepassioneerde collega’s aan één gezamenlijk doel; een optimaal rendement voor onze klanten. 
Klantgerichtheid staat bij ons voorop en dat begint bij onze medewerkers. Je krijgt bij ons veel ruimte en 
verantwoordelijkheid om resultaten te behalen. Bouwinvest is een organisatie die continu in beweging is en 
altijd op zoek naar verbetering. Onlangs is Bouwinvest uitgeroepen tot beste werkgever 2018-2019 in de 
financiële dienstverlening. 

Wat ga je doen 
Als stagiair(e) werk je mee op de afdeling Research & Strategic Advisory. Deze afdeling vormt de hoeksteen van 
het beleggingsproces van Bouwinvest. Objectieve analyses en adviezen vormen de basis van (inter)nationale 
investeringsbeslissingen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere afdelingen binnen Bouwinvest. 
Het jonge en ambitieuze team bestaat momenteel uit vijf experts en een afdelingshoofd. Er wordt op een 
resultaatgerichte manier samengewerkt en continu gezocht naar nieuwe marktinzichten op alle relevante 
vastgoedmarkten. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van urbanisatie, big data en ‘the search for yield’. 

Wie zoeken wij 

• 3e of 4e jaars student met een andere vastgoedgerelateerde opleiding 

• Je hebt affiniteit met vastgoedbeleggingen 

• Je bent communicatief, sociaal, leergierig en initiatiefrijk 

 

Wat wij jou bieden 

Bouwinvest is een vooruitstrevende vastgoedvermogensbeheerder. We bieden je een uitdagende en 

waardevolle stagetijd met volop ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen. Je krijgt de kans om eigen 

verantwoordelijkheid te nemen en je te oriënteren. Uiteraard krijg je een stagevergoeding. Je kunt op korte 

termijn starten: bij voorkeur voor 32 of 40 uur per week voor een periode van minimaal 4 maanden.  

Reageren 

Spreekt het profiel jou aan en ben je geïnteresseerd in een werkstage? Dan komen wij graag met jou in contact. 

Stuur je motivatie voor je sollicitatie samen met je cv naar Marleen Bosma, Head of Global Research & Strategic 

Advisory, m.bosma@bouwinvest.nl (cc naar HR@bouwinvest.nl) . Voor meer informatie kun je ook contact 

opnemen met Joep Arts, Medior Market Analyst, T 06 1337 16 22 of j.arts@bouwinvest.nl.  
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