
Vacaturetekst Stagiaire – Well-being 
 
De stagiair Vastgoed onderzoekt namens Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Schiphol Real Estate 
(SRE) de mogelijkheden en kansen van de terminaluitbreiding op het gebied van well-being voor onze 
passagiers.  
 
Context 
Momenteel breidt Rotterdam The Hague Airport haar vertreklounge uit om passagiers meer comfort en 
ruimte te geven. Maar wij hopen in de toekomst meer passagiers te mogen begroeten en plannen 
momenteel een verdere vergroting van onze bestaande faciliteiten. Wij willen onze passagiers de ultieme 
passagiersbeleving blijven aanbieden ondanks de toenemende drukte. Het is voor ons dan ook van 
belang om steeds naar nieuwe en andere manieren te kijken hoe wij toegevoegde waarde blijven bieden 
aan onze klanten. Wij zoeken als luchthaven daarmee aansluiting in de regio en willen met onze 
gebouwen en het luchthaven gebied bijdragen aan de totale reisbeleving. Rotterdam The Hague Airport 
heeft als doel een gezondere reiservaring aan passagiers aan te bieden. Het streven is dat passagiers als 
het ware zoveel mogelijk ontstressen voorafgaande aan hun reis en hun daarmee een ontspannen en 
fijne ervaring bieden op de luchthaven. 
 
Opdracht 
De stagiair Vastgoed is onderdeel van de afdeling Development en doet grotendeels zelfstandig 
onderzoek op het gebied van well-being in relatie tot de terminaluitbreiding van Rotterdam The Hague 
Airport. De uitganspunten van The Well Building Standard vormen hierbij de leidraad van het onderzoek. 
De resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot aanbevelingen voor het verhogen van het well-being 
niveau voor onze passagiers. 
 
Profiel: 
Je wordt enthousiast van gezonde gebouwen en je bijt je graag vast in complexe vraagstukken. Je bent 
nieuwsgierig en altijd op zoek naar de mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. Je hebt een HBO of WO 
opleidingsniveau in een van de volgende gebieden: vastgoed, bouwkunde, duurzaamheid, ruimtelijke of 
stedelijke ontwikkeling of aanverwante studies. Hierin heb je uitstekende onderzoeksvaardigheden 
opgedaan.  
 
Startdatum, duur, aantal dagen per week: 
September 2018, minimaal 3 maanden, liefst 5-6 maanden, 4-5 dagen per week 
 
Competenties 

 Zelfstandig en proactief 

 Leergierig 

 Veerkrachtig  

 Team spirit  

 Analytisch  

 Creatief  

 Resultaat- en actiegericht  

 Oog voor kwaliteit 

 

Wij bieden 

 Een werkplek dicht op alle processen gerelateerd aan de luchthaven.  

 De kans om je te ontwikkelen te midden van professionals uit het vastgoed 

 Een marktconforme stagevergoeding 
 



 
Geïnteresseerd? Neem contact op met: 
Celine Lonis 
Gebiedsontwikkelaar Rotterdam The Hague Airport  
Email: lonis_C@Schiphol.nl 
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