Stagiair Vastgoedontwikkeling & advies
Houd je van uitdagende vastgoedprojecten
PRM is specialist in advies en ontwikkeling van uitdagende vastgoedprojecten. Denk aan vernieuwende
studentencomplexen tot multidisciplinaire zorgcentra. Ons werk varieert van strategische planning,
herbestemming tot en met realisatie. Onze interessante orderportefeuille groeit. In onze kleine en
dynamische organisatie hebben wij plaats voor een stagiair vastgoedontwikkeling & advies.
Wil je jouw theoretische kennis in de praktijk verder ontwikkelen?
Bij PRM word je opgeleid in duurzame vastgoedontwikkeling, voor vandaag èn morgen. In jouw rol als
stagiair ondersteun je de partners en projectmanager bij de lopende projecten. Zij begeleiden en
coachen je. Hoe meer ervaring je hebt/krijgt hoe meer verantwoordelijkheid je kunt dragen binnen onze
projecten en naar onze klanten.
Je maakt deel uit van het team van PRM dat verder bestaat uit 2 partners, een projectmanager en een
management-assistent. De samenwerking met collega’s is intensief en informeel. Initiatief en een
hands-onmentaliteit worden gewaardeerd in een veeleisende omgeving met stricte deadlines en een
strakke financiële planning.
Stageomschrijving
Je draait als collega mee in het team en krijgt een divers takenpakket, mede afhankelijk van jouw kennis
en ervaring. Je hebt dagelijks contact met de projectmanagers, levert bijdrages aan begrotingen en
planningen, bewaakt ze, voert taken uit en zorgt voor verslaglegging. Ook verwerk je offertes en bereidt
je contracten en aannemingsovereenkomsten voor. Hiernaast ben je vrij ideeën uit te werken in je eigen
stageproject. De ervaren projectmanagers van PRM ondersteunen en coachen je on-the-job en sturen
bij waar nodig.
Is dit jouw profiel?
Bij PRM is een zelfstandige, flexibele en actieve werkhouding vereist. Een specifieke studierichting wordt
niet gevraagd, een relevante studie en/of extracurriculaire activiteiten komen uiteraard wel van pas.
Wat wij vragen:
- HBO of WO-student(e)
- Commerciële vaardigheden
- Goede beheersing in Nederlands en Engels in woord en geschrift (Duits is een plus)
- Aantoonbare affiniteit met de vastgoedsector is een pré
Wat wij bieden?
Een uitdagende stageplaats in een informele, goede sfeer met dagelijkse coaching ‘on the job’.
Werktijden en stagevergoeding worden in overleg vastgesteld, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Interesse of meer informatie?
Bel of mail managing partner bij PRM Jean-Marie Mesterom via (043) 365 58 99 of j.mesterom@prm.nl.
Of stuur direct je motivatie en CV naar info@prm.nl.

