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Wat is de Career PitchWat is de Career Pitch

OVERZICHT CAREER PITCH

Ben jij op zoek naar een stage, werkstudentschap of startersfunctie Ben jij op zoek naar een stage, werkstudentschap of startersfunctie 
bij een toonaangevende vastgoedorganisatie? Dan is dit je kans!bij een toonaangevende vastgoedorganisatie? Dan is dit je kans!

Tijdens de Career Pitch leer je allereerst zes bedrijven kennen via Tijdens de Career Pitch leer je allereerst zes bedrijven kennen via 
een korte presentatie van vertegenwoordigers van de bedrijven zelf. een korte presentatie van vertegenwoordigers van de bedrijven zelf. 
Vervolgens worden de rollen omgedraaid en krijg jij als student de Vervolgens worden de rollen omgedraaid en krijg jij als student de 
kans om jezelf te laten zien bij drie van de deelnemende bedrijven. kans om jezelf te laten zien bij drie van de deelnemende bedrijven. 
Door middel van een pitch (ca. 1,5 minuut) kan jij laten zien wie Door middel van een pitch (ca. 1,5 minuut) kan jij laten zien wie 
je bent, wat jouw persoonlijke doelen zijn en hoe je deze doelen je bent, wat jouw persoonlijke doelen zijn en hoe je deze doelen 
hoopt te behalen. Tot slot is er ruimte om vragen te stellen aan de hoopt te behalen. Tot slot is er ruimte om vragen te stellen aan de 
bedrijven. bedrijven. 

Het event is zowel voor oriënterende studenten interessant om op Het event is zowel voor oriënterende studenten interessant om op 
deze laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende deze laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende 
vastgoedbedrijven. Daarnaast is dit hét ideale moment om aan vastgoedbedrijven. Daarnaast is dit hét ideale moment om aan 
te geven als je op zoek bent naar een stage, werkstudentschap of te geven als je op zoek bent naar een stage, werkstudentschap of 
startersfunctie! startersfunctie! 

Onderstaand vind je de deelnemende bedrijven met een kort Onderstaand vind je de deelnemende bedrijven met een kort 
bedrijfsprofiel. Zo kun je je alvast orienteren op de bedrijven die bedrijfsprofiel. Zo kun je je alvast orienteren op de bedrijven die 
wellicht voor jou interessant zijn!wellicht voor jou interessant zijn!

FRESH Students  2021-2022FRESH Students  2021-2022
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Overzicht vacaturesOverzicht vacatures

OVERZICHT CAREER PITCH

Onderstaand kun je alle vacatures van de deelnemende bedrijven Onderstaand kun je alle vacatures van de deelnemende bedrijven 
vinden. Deze vacatures worden op de individuele bedrijfspagina’s vinden. Deze vacatures worden op de individuele bedrijfspagina’s 
verder belicht.verder belicht.

Stage of WerkstudentschapStage of Werkstudentschap

1. Stage Aan en Verhuur Kantoren | Zwolle - CBRE

2. Stage Technisch Beheer - CBRE

3. Stage Commercieel Beheer- CBRE

4. Stage Capital Markets | Residential- CBRE

5. Werkstudent Property Management- CBRE 

6. Werkstudent Real Estate - Deloitte 

7. Intern Investment Management - Primevest Capital Partner

Junior of MediorJunior of Medior

8. Traineeship Valuations - CBRE

9. Vastgoedprofessionals - Lidl Vastgoed 
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Deelnemende bedrijvenDeelnemende bedrijven

OVERZICHT BEDRIJVEN

CBRECBRE
Onze ambitie is vastgoed- en huisvestingsoplossingen te creëren die werkelijke waarde Onze ambitie is vastgoed- en huisvestingsoplossingen te creëren die werkelijke waarde 
toevoegen. Om dat te bereiken zoeken wij naar ideale vormen van samenwerking, in onze toevoegen. Om dat te bereiken zoeken wij naar ideale vormen van samenwerking, in onze 
eigen organisatie, daarbuiten en met onze klanten. Met als doel uitzonderlijke resultaten te eigen organisatie, daarbuiten en met onze klanten. Met als doel uitzonderlijke resultaten te 
boeken waar onze klanten en onze medewerkers trots op zijn. boeken waar onze klanten en onze medewerkers trots op zijn. 

Met ruim 1.450 medewerkers behoort CBRE in Nederland tot de grootste vastgoedadviseurs. Met ruim 1.450 medewerkers behoort CBRE in Nederland tot de grootste vastgoedadviseurs. 
Wij bieden strategisch advies, management en begeleiding bij de uitvoering van alle Wij bieden strategisch advies, management en begeleiding bij de uitvoering van alle 
vraagstukken in vastgoed. Van verkoop en aankoop van vastgoed, taxaties, vastgoedbeheer vraagstukken in vastgoed. Van verkoop en aankoop van vastgoed, taxaties, vastgoedbeheer 
en technische advisering voor eigenaren en beleggers tot aan strategisch huisvestingsadvies, en technische advisering voor eigenaren en beleggers tot aan strategisch huisvestingsadvies, 
werkplekadvisering, interieurontwerp en projectmanagement voor huurders en werkplekadvisering, interieurontwerp en projectmanagement voor huurders en 
eindgebruikers. Door een compleet aanbod in vastgoed- en huisvestingsadvies zijn we sterk eindgebruikers. Door een compleet aanbod in vastgoed- en huisvestingsadvies zijn we sterk 
in een integrale benadering van ieder vastgoedvraagstuk.in een integrale benadering van ieder vastgoedvraagstuk.

KONDOR WESSELS VASTGOEDKONDOR WESSELS VASTGOED
KONDOR WESSELS VASTGOED bestaat uit jonge, ambitieuze en ondernemende mensen KONDOR WESSELS VASTGOED bestaat uit jonge, ambitieuze en ondernemende mensen 
met liefde en aandacht voor projectontwikkeling. Mensen met lef, die projecten vanuit met liefde en aandacht voor projectontwikkeling. Mensen met lef, die projecten vanuit 
verschillende invalshoeken durven te benaderen en daardoor tot bijzondere oplossingen verschillende invalshoeken durven te benaderen en daardoor tot bijzondere oplossingen 
komen. Kondor Wessels Vastgoed gaat door waar anderen omkeren. komen. Kondor Wessels Vastgoed gaat door waar anderen omkeren. 

Afgeschreven gebieden weer tot leven brengen. Voor minder doen wij het niet. En dat Afgeschreven gebieden weer tot leven brengen. Voor minder doen wij het niet. En dat 
betekent dat wij altijd bezig zijn het onmogelijke mogelijk te maken. Om grenzen te verleggen. betekent dat wij altijd bezig zijn het onmogelijke mogelijk te maken. Om grenzen te verleggen. 
Oplossingen te realiseren waarin soms alleen wij geloven. Dat vraagt om creativiteit en lef. Oplossingen te realiseren waarin soms alleen wij geloven. Dat vraagt om creativiteit en lef. 
Als jij dat hebt, leren wij jou graag kennen. Heel graag zelfs. Dus, wie weet maak jij straks Als jij dat hebt, leren wij jou graag kennen. Heel graag zelfs. Dus, wie weet maak jij straks 
samen met ons inspirerende plekken van afgeschreven gebieden. En leveren wij samen een samen met ons inspirerende plekken van afgeschreven gebieden. En leveren wij samen een 
wezenlijk bijdrage aan een betere toekomst.wezenlijk bijdrage aan een betere toekomst.

Deloitte Financial AdvisoryDeloitte Financial Advisory
Het Real Estate team van Deloitte werkt aan vraagstukken op het terrein van urban and real Het Real Estate team van Deloitte werkt aan vraagstukken op het terrein van urban and real 
estate development, real estate M&A, portfolio advisory en real estate strategy &  technology. estate development, real estate M&A, portfolio advisory en real estate strategy &  technology. 
Deloitte werkt voor een brede groep opdrachtgevers in zowel de private als de publieke sector: Deloitte werkt voor een brede groep opdrachtgevers in zowel de private als de publieke sector: 
(institutionele) beleggers, financiële instellingen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, (institutionele) beleggers, financiële instellingen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, 
corporates, rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties en  zorginstellingen.corporates, rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties en  zorginstellingen.

Jouw expertise deel je met zo’n 80 andere collega’s in het Real Estate-team dat onderdeel is Jouw expertise deel je met zo’n 80 andere collega’s in het Real Estate-team dat onderdeel is 
van Deloitte Financial Advisory. Het team adviseert publieke en private partijen over van Deloitte Financial Advisory. Het team adviseert publieke en private partijen over 
financiële vraagstukken gerelateerd aan vastgoed- & gebiedsontwikkeling, transacties, financiële vraagstukken gerelateerd aan vastgoed- & gebiedsontwikkeling, transacties, 
vastgoedportfolio’s, partnerships & ecosystemen en location strategy & site selection. Het vastgoedportfolio’s, partnerships & ecosystemen en location strategy & site selection. Het 
werkveld is divers maar heeft vrijwel altijd een financieel aspect. De afdeling kenmerkt werkveld is divers maar heeft vrijwel altijd een financieel aspect. De afdeling kenmerkt 
zich door openheid, innovatie en gedrevenheid met een sterke focus op persoonlijke zich door openheid, innovatie en gedrevenheid met een sterke focus op persoonlijke 
ontwikkeling.ontwikkeling.
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Lidl  VastgoedLidl  Vastgoed
Lidl  Vastgoed ontwikkelt en beheert een vastgoedportefeuille zo groot als een stad. En dat alles Lidl  Vastgoed ontwikkelt en beheert een vastgoedportefeuille zo groot als een stad. En dat alles 
met een internationaal team vastgoedprofessionals in een platte hiërarchische organisatie met een internationaal team vastgoedprofessionals in een platte hiërarchische organisatie 
die veel ruimte biedt voor creativiteit. Ons brede takenpakket biedt veel instapmogelijkheden die veel ruimte biedt voor creativiteit. Ons brede takenpakket biedt veel instapmogelijkheden 
voor de meest uiteenlopende profielen en biedt ontwikkelingskansen in heel Europa. voor de meest uiteenlopende profielen en biedt ontwikkelingskansen in heel Europa. 
Of het nu gaat om projectontwikkeling, projectmanagement, Facility Management of Of het nu gaat om projectontwikkeling, projectmanagement, Facility Management of 
verhuuraangelegenheden: er is bijna niets onmogelijk. Als vastgoed professional werk je verhuuraangelegenheden: er is bijna niets onmogelijk. Als vastgoed professional werk je 
dagelijks aan het realiseren van de beste supermarkten van Nederland. Je streeft naar een dagelijks aan het realiseren van de beste supermarkten van Nederland. Je streeft naar een 
Lidl-filiaal dichtbij en voor iedereen. Zie jij kansen om onze vastgoedportefeuille uit te Lidl-filiaal dichtbij en voor iedereen. Zie jij kansen om onze vastgoedportefeuille uit te 
breiden op een toplocatie? Onderhandel je graag stevig met gemeenten en beleggers? Dan breiden op een toplocatie? Onderhandel je graag stevig met gemeenten en beleggers? Dan 
ben je bij Vastgoed helemaal op je plek. Kunnen we op jou bouwen als we Lidl als kloppend ben je bij Vastgoed helemaal op je plek. Kunnen we op jou bouwen als we Lidl als kloppend 
hart van de buurt willen neerzetten bij mixed-use-ontwikkelingen? Kom dan onze afdeling hart van de buurt willen neerzetten bij mixed-use-ontwikkelingen? Kom dan onze afdeling 
Projectontwikkeling versterken. Meer dan genoeg uitdaging dus bij één van de grootse Projectontwikkeling versterken. Meer dan genoeg uitdaging dus bij één van de grootse 
vastgoedondernemingen in Nederland!vastgoedondernemingen in Nederland!

Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield is de belangrijkste wereldwijde ontwikkelaar en exploitant van Unibail-Rodamco-Westfield is de belangrijkste wereldwijde ontwikkelaar en exploitant van 
winkelbestemmingen en kantoorpanden in de meest dynamische steden in Europa en de winkelbestemmingen en kantoorpanden in de meest dynamische steden in Europa en de 
Verenigde Staten. Ons bedrijf wordt gedreven door onze gepassioneerde, dynamische teams Verenigde Staten. Ons bedrijf wordt gedreven door onze gepassioneerde, dynamische teams 
die in meerdere divisies in 12 landen werken. die in meerdere divisies in 12 landen werken. 

Bij Unibail-Rodamco-Westfield werk je aan ambitieuze, innovatieve projecten, terwijl je Bij Unibail-Rodamco-Westfield werk je aan ambitieuze, innovatieve projecten, terwijl je 
voortdurend je vaardigheden op het werk en daarbuiten ontwikkelt. Bij URW moedigen we je voortdurend je vaardigheden op het werk en daarbuiten ontwikkelt. Bij URW moedigen we je 
aan om te blijven leren, gedurfde carrièrestappen binnen de URW-groep te maken of aan om te blijven leren, gedurfde carrièrestappen binnen de URW-groep te maken of 
nieuwe uitdagingen aangaat die verder gaan dan de dagelijkse reikwijdte. We bieden nieuwe uitdagingen aangaat die verder gaan dan de dagelijkse reikwijdte. We bieden 
vacatures lokaal aan in ons landelijke hoofdkantoor en in onze vele winkelcentra wereldwijd.vacatures lokaal aan in ons landelijke hoofdkantoor en in onze vele winkelcentra wereldwijd.

Primevest Capital PartnersPrimevest Capital Partners
Primevest Capital Partners wil de ontwikkeling van toekomstige steden bevorderen Primevest Capital Partners wil de ontwikkeling van toekomstige steden bevorderen 
door te beleggen in moderne betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en door te beleggen in moderne betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en 
parkeergarages. Dit vertaalt zich in de drie pijlers die ten grondslag liggen aan onze parkeergarages. Dit vertaalt zich in de drie pijlers die ten grondslag liggen aan onze 
investeringsfilosofie: wonen in stedelijke gebieden, connectiviteit en mobiliteit. investeringsfilosofie: wonen in stedelijke gebieden, connectiviteit en mobiliteit. 

De wereld van grensoverschrijdend beleggen in onroerend goed is ontzettend leuk. Onze De wereld van grensoverschrijdend beleggen in onroerend goed is ontzettend leuk. Onze 
hechte teams, gevestigd in kantoren in Utrecht en Berlijn, komen van over de hele wereld. hechte teams, gevestigd in kantoren in Utrecht en Berlijn, komen van over de hele wereld. 
Meertalig, multicultureel, we hebben een echte internationale mentaliteit. We koesteren ook Meertalig, multicultureel, we hebben een echte internationale mentaliteit. We koesteren ook 
graag talent. Getalenteerde mensen die hun carrière in real asset investment management graag talent. Getalenteerde mensen die hun carrière in real asset investment management 
willen starten of voortzetten, nodigen we graag uit om contact met ons op te nemen. Onze willen starten of voortzetten, nodigen we graag uit om contact met ons op te nemen. Onze 
bedrijfswaarden zijn belangrijk voor ons. bedrijfswaarden zijn belangrijk voor ons. 
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Stage Commercieel beheer

Als stagiair(e) ga je aan de slag in een van de Accountteam van Property Management 
die verantwoordelijk is voor een retail portefeuille. Je krijgt de mogelijkheid om een 
(afstudeer)stage te lopen en gedurende die periode mee te lopen en kennis te maken 
met de diverse werkzaamheden op het gebied van commercieel vastgoedbeheer. 
Je ondersteunt de Commercial Manager bij verschillende werkzaamheden zoals het 
opstellen en verwerken van huurovereenkomsten en allonges. Daarnaast help je 
bij het planmatig en dagelijks onderzoek door; samen offertes aan te vragen, te 
beoordelen, goedkeuring aan te vragen, opdrachten te geven en voortgang te 
monitoren.

CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS

VACATURESVACATURES

Website: https://careers.cbre.com/en_US/careers/Home 

Contactpersoon + contactgegevens:
Maaike Janssens – Recruiter
Maaike.janssens@cbre.com 
T +31 20 626 26 91 | M +31 621311667

CBRE

Stage Aan en Verhuur Kantoren | Zwolle – Minimaal 4 maanden

Tijdens de stage zal je je bezighouden met het maken van presentaties, pitches 
en pva’s voor vastgoedeigenaren. Er worden projectplanningen opgesteld en 
financiële- en haalbaarheidsanalyses uitgevoerd. Voor de eigenaren worden er 
adviesrapportages en natuurlijk bezichtigingen gepland. Tijdens een werkdag zijn 
er soms dan ook meerdere bezichtigingen die natuurlijk wenselijk resulteren in 
een transactie. Als stagiair(e) ben je volledig onderdeel van het team en er wordt 
geprobeerd jou zoveel mogelijk te leren over commercieel vastgoed!

Stage Technisch Beheer

Als stagiair(e) ga je aan de slag in een van de Accountteam van Property 
Management die verantwoordelijk is voor een retail- of kantorenportefeuille. Je 
krijgt de mogelijkheid om een (afstudeer)stage te lopen en gedurende die periode 
mee te lopen en kennis te maken met de diverse werkzaamheden op het gebied 
van technisch vastgoedbeheer. 

Je ondersteunt de Technical Manager bij verschillende werkzaamheden, zoals het 
opstellen en verwerken van onderhoudscontracten en allonges van leveranciers. 
Daarnaast help je bij het planmatig en dagelijks technisch beheer door; samen 
offertes aan te vragen, te beoordelen, goedkeuring aan te vragen bij klanten/
eigenaren, opdrachten te geven aan leveranciers en de voortgang te monitoren.
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CBRE

Traineeship Valuations - 40 uur

Als Junior Consultant maak jij onderdeel uit van een team van taxateurs dat 
zelfstandig en in teamverband onze klanten voorziet van een goed onderbouwd 
professioneel taxatieadvies. In deze rol houdt je je vooral bezig met het taxeren 
van commercieel onroerend goed. Onder begeleiding van een collega bezichtig en 
inspecteer je de te taxeren objecten en stel je (concept)rapporten op. Als Junior word 
je begeleid en vakinhoudelijk aangestuurd door een Senior, waarbij wij verwachten 
dat je de potentie hebt om op termijn door te groeien binnen de organisatie.

Wanneer je als Junior binnen de afdeling start doe je ook mee aan ons Traineeship 
programma. Je zal daarom starten binnen één sector team maar iedere paar maanden 
naar een andere sector verschuiven. Zo leer je in korte tijd veel verschillende soorten 
vastgoed kennen.

Werkstudent Property Management – 16-24 uur per week

In deze functie houd jij je onder meer bezig met diverse uiteenlopende 
ondersteunende werkzaamheden binnen het beheer van winkels en winkelcentra. 
Naast deze werkzaamheden kan je ingezet worden ter ondersteuning van de 
administratieve werkzaamheden van je collega’s, zoals bijv. het verzamelen en 
opvragen van rapportages en/of contractstukken en het vullen het Document 
Management Systeem (het gebouwdossier).

Je maakt deel uit van een accountteam en je werkt onder toezicht van een ervaren 
Technisch Manager. Op de afdeling 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 gedreven team en een 
fijne werkomgeving.
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Stage Capital Markets | Residential – Minimaal 4 maanden

Tijdens je stageperiode zal je dan ook actief deel uitmaken van ons Capital Markets 
team. Het team adviseert en begeleidt ontwikkelaars en beleggers in ontwikkeling 
van grootschalige woningontwikkelingen. Hierbij voert het team verschillende 
werkzaamheden uit zoals: optimalisatie- en haalbaarheidsanalyses, marketing 
van een propositie, financiële modellering, commerciële onderhandelingen, 
uitbrengen van biedingen, begeleiding van due diligence processen en closing van 
de transactie.

Als stagiair(e) 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.

https://www.stichtingfresh.nl/vacature/traineeship-valuations-cbre/
https://www.stichtingfresh.nl/vacature/werkstudent-property-management-cbre/
https://www.stichtingfresh.nl/vacature/stage-capital-markets-residential-cbre/


CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS

VACATUREVACATURE

Website: https://werkenbijdeloitte.nl/

Contactpersoon + contactgegevens:

Mariëlla Hummel - Campus Recruiter Financial Advisory
mahummel@deloitte.nl - M: +31 6 31 13 31 10

DELOIT TE

Werkstudent Real Estate - Startdatum februari 2022

Je werkt aan oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van stedelijke 
ontwikkeling, vastgoed M&A, economische ontwikkeling, portfolio optimalisatie,
vastgoedstrategie en analytics.

Als werkstudent in het Real Estate team zijn je werkzaamheden gevarieerd. Tijdens 
het sollicitatieproces bekijken we samen met jou op welk gebied we je het beste
kunnen inzetten. Binnen elk project variëren je taken en verantwoordelijkheden, 
wat het werk afwisselend maakt. Binnen elk project variëren je taken en
verantwoordelijkheden, wat je werk afwisselend maakt. Omdat een deel van de 
werkzaamheden financiële analyses betreft, is aantoonbare financiële affiniteit 
belangrijk. Dit betekent niet dat je werk alleen maar financieel zal zijn, maar 
financiële skills zijn wel een pré.

Van een werkstudent worden ook andere adviesvaardigheden verwacht, zoals 
analyseren, rapporteren, presenteren en communiceren.

What you offer

• Je bent circa 6-9 maanden beschikbaar;
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Een gedreven en proactieve teamspeler, die naast zijn/haar studie

nevenactiviteiten ontplooit bij de universiteit, studie-, studenten-, vrijwilligers-,
culture- of sportvereniging;

• Sterke analytische vaardigheden, resultaatgericht, met oog voor kwaliteit;
• Goede communicatieve eigenschappen, sensitief en een scherp

waarnemingsvermogen;
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfkritisch, staat open om te leren;
• Sterk conceptueel denkniveau, in staat dit te vertalen naar concrete

oplossingen;
• Ambitieus, zelfstandig, doortastend en goed in het presteren onder tijdsdruk.
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS

VACATUREVACATURE

Website: https://www.werkenbijlidl.nl/

Contactpersoon + contactgegevens:

Iris Schoormans – Recruiter
Iris.Schoormans@lidl.nl - M: +31 (0) 6 48 21 42 53

LIDL VASTGOED

Vastgoedprofessionals - 32-40 uur per week

Ben jij die (junior/medior/senior) gedreven en ervaren vastgoedprofessional die 
graag een waardevolle bijdrage levert aan de verdere expansie van Lidl? 

Als grootste supermarktketen in Europa zijn we actief in 32 landen. In Nederland 
hebben we meer dan 20.000 medewerkers in ruim 435 filialen. We groeien nog 
steeds en we zien nog veel kansen om ons werkterrein en marktaandeel uit te 
breiden door nieuwe filialen te openen of bestaande filialen te vergroten. 

Lidl Bouw & Vastgoed

Op de afdeling Bouw & Vastgoed wordt dagelijks met circa 100 collega’s gewerkt 
aan de acquisitie,  de bouw, het beheer en het facility management van onze filialen, 
distributiecentra en kantoren. De afdeling is verantwoordelijk voor de gehele 
levenscyclus van ons vastgoed. Hierbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel!

Lidl Bouw & Vastgoed is continu op zoek naar nieuwe locaties voor winkels, maar 
verzorgt ook de plannen, de ontwikkeling en de bouw van bijvoorbeeld een 
nieuw distributiecentrum. Onze filialen en distributiecentra worden inmiddels 
gebouwd volgens de hoogste certificering op het gebied van duurzaamheid 
(A++++).  Kortom, Lidl Bouw & Vastgoed is een belangrijke schakel voor de groei 
van Lidl waarbij jij als vastgoedprofessional kan bijdragen het optimaliseren van 
ons landelijke winkelbestand en bijdraagt aan het realiseren van de strategische 
doelstellingen van Lidl Nederland. 

Binnen de afdeling Bouw & Vastgoed hebben we verschillende posities voor junior 
tot senior vastgoedprofessionals in de zes verschillende regio’s in het land. 

Voorbeelden zijn:
• trainee;
• vastgoedacquisiteur;
• projectleider bouw;
• projectleider installatietechniek;
• manager bouw & vastgoed.
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS

VACATUREVACATURE

Working at Primevest 

The world of cross-border real asset investing is fun. Our close-knit teams, based 
in offices in Utrecht and Berlin, come from around the world. Multi-lingual, multi-
cultural we have a truly international mindset. We also like to nurture talent. We 
have established partnerships with FRESH Students and Foreas the Dutch Student 
Development Platform, and offer internships as part of this programme.

We are regularly looking for new people to enable the expansion of our international 
portfolio. We have positions available for both working students (possibly combined 
with a graduation internship) and starters: www.primevestcp.com/team/careers/

Will you contact us? Please drop us an e-mail: info@primevestcp.com

PRIMEVEST

bedrijfslogobedrijfslogo

Intern Investment Management – 4 days a week for 4/5 months

Do you want to know what international investment management is all about? 
Then this is your chance! We are constantly looking for bright, talented, enthusiastic 
and energetic professionals willing to step onto a steep learning curve. As an intern 
you will assist our acquisition, asset and fund management team of the car park 
investment funds. This will entail actively working on real estate acquisitions in 
Europe and supporting the fund managers with financing, portfolio analyses & 
reporting. Ready to find out if real estate investments management is something 
for you?

Who are we looking for?

You are a High-performer, always looking to improve yourself and your work. Results 
matter more to you then process. You have a ‘yes we can’ mentality and are eager to 
learn. The team goes above the individual and achieving our goals together makes 
you tick. You say what is on your heart and like to work in open environment. You are 
allowed to make mistakes, learn from them and take responsibility for them.

• You are in your 3rd of 4th year of a HBO/ WO study
• Good knowledge of English is key and German is preferable. 
• Strong analytical & numerical skills

What can we offer you?

• An open, inspiring, informal and young work environment 
• An organization with an entrepreneurial mindset
• The potential to quickly develop your investment management skills
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https://www.stichtingfresh.nl/vacature/intern-investment-management-primevest-capital-partners/



