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JUNIOR CONSULTANT VALUATION & ADVISORY 
SERVICES(FULLTIME) 

VALUATION & ADVISORY SERVICES 
AMSTERDAM 

 
Ben jij die gedreven starter die alle ins en outs van vastgoedadvies wil leren? Dan biedt ons taxatieteam in 

Amsterdam je de perfecte leerschool. 

 

Wat ga je doen? 
 
In deze functie maak jij onderdeel uit van een team van taxateurs dat zelfstandig en in teamverband onze cliënten 
voorziet van een goed onderbouwd professioneel taxatieadvies.  
Je richt je in deze functie op het taxeren van commercieel onroerend goed. Onder begeleiding van een collega 
bezichtig en inspecteer je de te taxeren onroerend goedobjecten en stel je (concept)rapporten op. Als Junior 
Consultant Valuation & Advisory Services word je begeleid en vakinhoudelijk aangestuurd door een Senior 
Consultant, waarbij wij verwachten dat je de potentie hebt om op termijn door te groeien binnen de organisatie. 
 
Zo ziet jouw gemiddelde werkdag als Junior Consultant Valuation & Advisory Services eruit: 
Na een heerlijk ontbijt en een krantje pak je je auto en rij je naar kantoor voor de welbekende Monday morning 
meeting. Dit is het belangrijkste moment van de week waarin de lopende en nieuwe opdrachten worden 
besproken en waar de projectteams worden samengesteld. Je zoekt na de meeting een fijne werkplek waar je 
rustig je mails kunt beantwoorden voordat je om 12h00 een bezichtiging hebt op locatie. Terug aangekomen op 
kantoor ga je aan de slag met een uitdagende waardering en een investeringsanalyse. Je gebruikt hierbij de input 
van andere business units om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en deze te analyseren. Om 17h00 sluit je 
je dag af met een call om een opgesteld taxatierapport toe te lichten aan een klant. Moe maar voldaan ga je naar 
huis om heerlijk van je avond te genieten.  
 

Wat heb je ons te bieden? 
 

- Je hebt een universitair of hbo-diploma en maximaal 2 jaar relevante werkervaring; 

- Je interesse in commercieel onroerend goed is vanzelfsprekend; 

- Je hebt zowel uitstekende communicatieve vaardigheden als analytisch en cijfermatig inzicht; 

- Je bent initiatiefrijk, commercieel, collegiaal en doorzettingsvermogen en overtuigingskracht zijn 
eigenschappen die bij jou passen; 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt ervaring met MS Office; 

- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 
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Wat hebben we jou te bieden? 

 
CBRE wil jong talent een podium bieden. Je krijgt dan ook bij de start van je carrière veel verantwoordelijkheid 
waardoor je jezelf kunt ontplooien. Daarnaast biedt ons collectief opleidingsprogramma, de CBRE Academy, de 
kans om je door middel van opleidingen, trainingen en workshops verder te ontwikkelen. Als Young Professional 
maak je onderdeel uit van het Young Professionals programma van CBRE, waar business en pleasure worden 
gecombineerd! 

 
Onze organisatie is dus de perfecte plek om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. 
Binnen CBRE wordt hard gewerkt maar tijd voor ontspanning vinden wij net zo belangrijk. Er worden geregeld  
activiteiten georganiseerd zoals borrels, bedrijfs-en afdelingsuitjes. Wij bieden je een functie in een enthousiast 
en gedreven team en een fijne werkomgeving met veel uitdagingen en mogelijkheden om jezelf te ontplooien. 
 

Wat wordt je team? 
 
Valuation & Advisory Services vormt de basis van je vastgoedcarrière. Door de vele opdrachten met korte 
doorlooptijden krijg je een volledig beeld van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Valuation & Advisory 
Services is de een van onze grootste afdelingen en nog steeds groeiende vanwege onze professionele aanpak. We 
zijn een hecht team van ervaren en gedreven consultants met passie voor het vak. 
  

In teams werken wij samen om onze cliënten van hoogwaardig taxatieadvies te voorzien. De sector specialisatie 
teams bestaan uit zowel Junior, Medior, als Senior Consultants en Directors en worden ondersteund door een 
Team Assistant. Wij richten ons op de offices, retail, residential, logistics, special markets en healthcare markt. 
 

En dit wordt jouw nieuwe werkgever 

 
CBRE is een organisatie waarbij het niet uitmaakt of je een ervaren professional of een jong talent bent, en op 
welke positie je speelt. We bieden iedereen de vrijheid om kansen te zien en te pakken. We werken hard voor 
onze successen en vieren die met elkaar, bijvoorbeeld na het sluiten van een deal of tijdens onze wekelijkse 
borrel.  
 
Met ruim 75.000 medewerkers verspreid over 500 kantoren in 70 landen is CBRE wereldwijd marktleider in real 
estate consultancy. In Nederland werken onze 450 professionals vanuit Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 
Rotterdam en Utrecht elke dag aan de mooiste vastgoedprojecten. 
 

Wil jij een real career in real estate? 

 
Solliciteer dan via onderstaande button. Binnen twee weken ontvang je van ons een reactie. 
 
Nog vragen? Onze Recruiter Elise van der Kallen beantwoordt ze graag via elise.vanderkallen@werkenbijcbre.nl of 
(020) 626 26 91. 
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