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JUNIOR BOUWKUNDIG ADVISEUR
(FULLTIME)
DEVELOPMENT SERVICES
LOCATIE FLEXIBEL

Ben jij die gedreven starter die alle ins en outs wil leren over uiteenlopende bouwkundige en
renovatievraagstukken van commercieel vastgoed? En zorg jij ervoor met creatieve ideeën dat het
vastgoed stijgt in aantrekkingskrachten weer klaar is voor de toekomst? Dan biedt ons Development
Services team jou de perfecte baan!

Wat ga je doen?
Als Junior Bouwkundig Adviseur ondersteun je de Bouwkundig Adviseurs die zich bezig houden op
strategisch niveau met het adviseren van onze opdrachtgevers, veelal eigenaren en eindgebruikers. Een
specialistische, maar ook een zeer veelzijdige functie. Zij adviseren sloop-, renovatie- en
nieuwbouwprojecten. Je brengt samen bouwkundige adviezen uit op basis van technische
vastgoedinspecties voor aan- en verkooptransacties, second opinions en herfinanciering.
Ook het ondersteunen bij opstellen van haalbaarheidsstudies, programma’s van eisen en Quick scans mede ten behoeve van de opwaardering van gebouwen op bouwkundig gebied zijn werkzaamheden
waarop je ingezet kan worden. Verder houd je je mede bezig met uitvoeren van bouwkundige inspecties
en kwaliteitscontroles, het opstellen van meer jaren onderhoudsplannen, het geven van
onderhoudsadviezen, het opstellen van technische beschrijvingen of bestekken en het mede verzorgen
van een aanbestedingen van uitvoerende werkzaamheden.

Wat heb je ons te bieden?
-

Je bent in het bezit van een HBO diploma op het gebied van bouwkunde;
Je hebt al enige werkervaring met betrekking tot realisatie van bouwprojecten in de utiliteitsbouw
en/of het uitvoeren van multidisciplinaire adviestrajecten bij een commercieel adviesbureau;
Je bent kostendeskundig;
Je bent kwaliteitsbewust en stressbestendig;
Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

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 Professionals 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
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een enthousiast en gedreven team en een fijne werkomgeving met veel uitdagingen en mogelijkheden
om jezelf te ontplooien.

Wie wordt je team?
Development Services bestaat uit een grote groep specialisten op het gebied van (her)ontwikkeling,
renovatie, installatietechniek, architectuur, bouwkosten, business cases, duurzaamheid, brandveiligheid
en project management. Het team werkt voor onze opdrachten integraal samen met bijna alle afdelingen
binnen CBRE. We halen ons plezier uit het samenwerken met al die verschillende specialisten om te
komen tot bijzondere en hoogwaardige oplossingen voor onze opdrachtgevers.
We geloven in een werkomgeving die uitgaat van eigen verantwoordelijkheid onder het motto “Werken bij
CBRE is een feest, je moet alleen wel zelf de slingers ophangen”.

Wie wordt je 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.
Vanaf het voorjaar van 2019 krijgt CBRE een nieuwe vestiging in de schinkelbuurt te Amsterdam, wat tevens
ons nieuwe hoofdkantoor wordt, genaamd The CORE. Met dit kantoor slaan wij een nieuwe weg in en we
werken intensiever met opdrachtgevers en elkaar samen.

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 Senior Recruiter Daphne Douwes beantwoordt ze graag via
daphne.douwes@werkenbijcbre.nl of (020) 626 26 91.

www.werkenbijcbre.nl | www.cbre.nl

