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Wij zoeken een

Stagiair(e) Vastgoed & Beheer
BanBouw is volop in ontwikkeling. We krijgen regelmatig nieuwe- en fraaie opdrachten. Ook 
de afdeling beheer heeft te maken met deze ontwikkelingen. Dit levert een mooie leerplek op 
voor een stagiair. Als stagiair op de afdeling Vastgoed & Beheer krijg je de mogelijkheid om 
mee te draaien in het dagelijkse proces van beheer. Je mag de collectieve inkoop van facilitaire 
diensten voorbereiden en MJOP’s opzetten en beoordelen van diverse soorten objecten. Je gaat 
nauw samenwerken met de medewerker Beheer en met jouw frisse blik mag je verbeteringen 
voorstellen (en uitwerken). 

Wat zoeken we?
Een stagiair die interesse heeft in het vastgoed & beheer vak en de wil heeft om alles voor de volle 
100% te weten en te begrijpen. Je bent een aanpakker, je gaat actief aan de slag met je eigen 
werkzaamheden en neemt je verantwoordelijkheid. Daarnaast ben je initiatiefrijk, durft je je eigen 
inbreng te geven en jouw frisse blik in de organisatie te tonen. BanBouw is in ontwikkeling en staat 
open voor nieuwe initiatieven. 

Wat we te bieden hebben
Een leerzame, afwisselende en zelfstandige stage op een prettige werkplek in een 
klein, professioneel en gezellig team. We bieden je de ruimte voor én begeleiding bij 
schoolopdrachten. Daarnaast krijg je de mogelijkheid je verder te ontwikkelen tot een 
krachtige professional. Tot slot bieden we je ook een stagevergoeding.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BanBouw, geboren in 1926, is een familiebedrijf in het 
schilderachtige Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot Vincent van 
Gogh creëren wij ook waardevaste kunstwerken, al gebruiken we 
daar wat zwaarder gereedschap voor. Bij BanBouw werken tachtig 
mensen. Samen bouwen, ontwikkelen, onderhouden en creëren we. 

Reageer door een motivatie en 
cv te sturen naar: 
Tessa Mom, HR BanBouw
040-2831905
tessa@banbouw.nl
www.banbouw.nl


