Voor de afdeling Valuation zijn wij op zoek naar een stagiaire op het gebied van
duurzaamheid
Bij Savills geloven wij dat duurzaamheid niet alleen gaat over het voldoen aan de regelgeving, maar
over het creëren van toegevoegde waarde voor zowel beleggers als gebruikers. Wij zoeken een
enthousiaste stagiair die affiniteit heeft met duurzaamheid en onderzoek wilt doen naar de invloed van
duurzaamheid op de waarde van vastgoed.
Als stagiair maak je actief deel uit van het Valuation team en word begeleid door een Taxateur. Tijdens
je stage ondersteun je bij de dagelijkse werkzaamheden en werk je daarnaast aan je onderzoek. Op die
manier krijg je een goed beeld van je toekomstige werkveld en van de functie van taxateur bij Savills.
Het Valuation team taxeert alle type commercieel vastgoed inclusief de reguliere
beleggingscategorieën kantoren, logistiek, winkels en woningen. De klantenkring is breed, net als de
range aan taxatieproducten. Het team adviseert institutionele en particuliere beleggers,
projectontwikkelaars, financiers, eindgebruikers en overheden.
De taxateurs werken nauw samen met andere afdelingen binnen de organisatie. Deze samenwerking
leidt tot de meest actuele kennis van de lokale, nationale en internationale vastgoedmarkten en de
meest professionele waarderingen van vastgoedobjecten en -portefeuilles. De afdeling Valuation is
een jong en ambitieus team.
Wat heb jij ons te bieden?
•
•
•

Een bijna afgeronde WO opleiding;
Goede communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Engelse en
Nederlandse taal;
Enthousiast en analytisch sterk.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een uitdagende, internationale en informele werkomgeving;
Organisatie met korte lijnen en ruimte voor eigen initiatieven;
Ervaring opdoen binnen een vastgoedkantoor op de Zuidas.
Kantoor met een view over Amsterdam.
Een marktconforme stagevergoeding.

Savills
Savills is een wereldwijde vastgoeddienstverlener met 600 kantoren en 39.000 werknemers, in meer
dan 70 landen. Ons internationale netwerk en onze expertise is echter niet hetgeen ons onderscheidt.
Wij geloven dat het uiteindelijk mensen zijn die het verschil maken en zorgen voor een langdurige en
optimale samenwerking.
Savills.
Property starts with people.
Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je mailen naar vacatures@savills.nl t.a.v. Annejet
Remmelzwaal. Uiteraard kun je ook direct solliciteren, stuur je sollicitatiebrief met CV naar:
vacatures@savills.nl.

