
 VACATURE PROJECTASSISTENT 

 
 

 

   Zit je in de afrondende fase van een vastgoedgerelateerde WO-opleiding? Of ben je net in het bezit van 

een diploma in die richting? Ben je gedreven en energiek? Is elke dag een beetje (ver)beter(en) je op  

   het lijf geschreven. Dan zoeken we jou. 

 

Amvest heeft een vacature Projectassistent op de afdeling Investment Management voor 1 jaar. Als assistent loop je samen met 

de assetmanagers mee. Je maakt in korte tijd kennis met alle aspecten van een woningbelegger. 

Wat je gaat doen 

 Helpen bij het asset- en transactiemanagement van acquisitie- en dispositietrajecten zodat dit zo efficiënt mogelijk 

verloopt.  

 In kaart brengen van de markt en helpen bij haalbaarheidsonderzoeken. 

 Ondersteunen bij administratief werk.  

 

Wij vragen 

 Je bent in de afrondende fase van een vastgoedgerelateerde WO-opleiding of net in het bezit van een diploma in die 

richting;  

 Je hebt maximaal 2 jaar werkervaring;  

 Je kunt goed zelfstandig werken en leert snel;  

 Je bent analytisch sterk en combineert dit met goede communicatieve vaardigheden;  

 Je kunt ad-hoc klussen aan, bent vasthoudend, resultaatgericht en je hebt een goed commercieel inzicht; 

 Je beheerst het MS Office pakket. 

 

Wij bieden 

 Een baan bij een van de mooiste bedrijven op de Nederlandse woningmarkt. 

 Een leuke teamsfeer. Collega’s die het verschil maken en fijn samenwerken voor tevreden bewoners en beleggers. 

En maandelijks borrelen.  

 Actie. Je krijgt van alles te doen en te zien van het asset management.  

 Uitdaging. Wij doen niet de kleinste deals en zeker niet de saaiste.  

 Groei. Je leert elke dag wat bij over alle aspecten van beleggen in woningen. 

 Betekenisvol werk. Wie wil er nou niet fijn wonen? 

 Een kantoor op een toplocatie met fraai uitzicht en eigen dakterras. Oké, vanaf Amsterdam Muiderpoort is het 5 

minuten met de tram en 10 minuten lopen.  

 Een platte, slagvaardige organisatie.  

 Je beloning is marktconform. 

 

 

 



Wie zijn wij 

Amvest is een ontwikkelaar en investment manager actief op de Nederlandse woningmarkt. We hebben zo’n 20.000 

huurwoningen in portefeuille en 10.000 woningen in ontwikkeling. Dat doen we met circa 80 hoogopgeleide professionals. 

Mensen met passie voor hun vak. Met hun eigen expertise en aandachtsgebieden. Maar wat we ook doen, we doen het samen. 

Ontwikkelen en investeren gaan bij ons hand in hand. En we werken langdurig samen met de beste partners die onze visie en 

aanpak delen. Zodat ook komende generaties tevreden kunnen wonen. Korte lijnen maken ons slagvaardig. Integriteit en 

respect zijn leidend in ons denken en handelen.  

 

Meer weten of solliciteer direct 

 

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je motivatie en CV naar ons via: houssoren@amvest.nl  

Meer weten? Bel met Helma Oussoren, HR Manager 06-20606199 of kijk op www.amvest.nl 
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