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STAGIAIR(E) COMMERCIEEL VASTGOED 
ADVISORY & TRANSACTION SERVICES  
AMSTERDAM 
 
Ben jij die gedreven student die alle ins en outs wil leren over de aanhuur en portefeuilles van commercieel 
vastgoed? Dan biedt ons Portfolio Services team je de perfecte leerschool! 

 
Wat ga je doen? 
 
Wij bieden jou de kans om gedurende een aantal maanden binnen een dynamische en internationale organisatie 
relevante werkervaring op te doen en eventueel je afstudeeropdracht uit te voeren. Je maakt actief deel uit van het 
team en voert uiteenlopende werkzaamheden uit ten behoeve van de dienstverlening aan corporate eindgebruikers 
binnen Europa. 
 
Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: 
- Ondersteunen van het account team bij het identificeren en beoordelen van kansen voor transacties; 
- Maken van verschillende strategische portefeuille analyses (huurontwikkeling, alternatief of aanvullend gebruik, 
etc.); 
- Maken van gebiedsstudies (aanbod selectie, ontwikkelingen, verkeersintensiteit, etc.); 
- Benaderen van marktpartijen voor het inwinnen van relevante informatie; 
- Opstellen portefeuille scenario’s; 
- Ondersteunen van projecten met het maken van analyses en voorbereiden data rooms. 
 
 

Wat heb je ons te bieden? 
 
- Je zit in de laatste fase van je opleiding op hbo of academisch niveau (vastgoed studie is een pré);  
- Je hebt een sterke interesse in commercieel vastgoed;  
- Je bent bij voorkeur gedurende je studie actief geweest in commissies van een studenten- en/of 
studievereniging;  
- 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 bent minimaal 32 uur per week beschikbaar voor een periode van in ieder geval 3-5 maanden; 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  
 

Wat hebben we jou te bieden? 
 
Als stagiaire bij CBRE krijg je de gelegenheid relevante werkervaring op te doen en (indien van toepassing)  jouw 
scriptie te schrijven. Je wordt hierbij intensief begeleid door collega’s met jarenlange ervaring binnen het 
commercieel vastgoed. Tijdens je stageperiode zal je actief deel uit maken van het team.  
 
Er worden geregeld  activiteiten georganiseerd zoals borrels, bedrijfs-en afdelingsuitjes. Wij bieden je een stage in 
een enthousiast en gedreven team en een fijne werkomgeving met veel uitdagingen en de mogelijkheid om te 
ontdekken waar je kwaliteiten liggen en welke richting je binnen het vastgoed op wilt gaan. 
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Wat wordt je team? 
 
Binnen het team wordt hard gewerkt maar er is zeker ook tijd voor ontspanning. 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. 

 
Het Portfolio Services team maakt deel uit van de business line  Advisory & Transaction Services (A&T). Dit is de 
business line waarin al onze dienstverlening aan eindgebruikers samenkomt. Binnen deze business werken ruim 
100 gedreven teamleden die elke dag gaan voor het beste resultaat voor onze cliënten. Van integraal huisvestings 
– en transactieadvies tot het ontwerpen en inrichten van kantooromgevingen. Cliënten van CBRE worden binnen 
A&T ondersteund in het behalen van hun business doelstellingen door middel van inventieve 
vastgoedtotaaloplossingen; waarbij de full service capability van A&T haar cliënten van A tot Z kan ontzorgen. 
 

Wie is 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 80.000 medewerkers verspreid over 450+ kantoren in 70 landen is CBRE wereldwijd marktleider in real 
estate consultancy. In Nederland werken onze 500+ professionals vanuit Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 
Rotterdam, Utrecht en Zwolle 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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