
 

 
 
Ben jij ondernemend en op zoek naar een leerzame 
meeloopstage? Marketing en/of communicatie 
stagiair gezocht voor een snel groeiend vastgoed 
platform! 
 
De samenleving wordt door de hedendaagse technologische vooruitgang en de 
opkomende netwerksamenleving steeds complexer. Dit geldt ook voor de woning- 
en kantoormarkt en haar gebruikers. In 2012 ontwikkelde Esteon Nederland ‘Themis 
versie 1’. Met de ontwikkeling van dit nieuwe systeem kan er gezocht worden naar 
de ‘ideale match’ waarbij voor het eerst rekening gehouden wordt met 
substitutiegedrag: het keuzegedrag van een individu op een markt. 	  
 
Esteon Nederland is een onderneming die vraag en aanbod binnen de 
vastgoedmarkt op een nieuwe manier bij elkaar brengt. Het bedrijf biedt een 
toegankelijke oplossing voor de Nederlandse huurwoningmarkt en binnenkort ook op 
de kantoor- en studentenhuisvestingmarkt.  
 
Vanuit het kantoor in Amsterdam biedt Esteon de gebruiker een persoonlijke, 
betaalbare en snelle service waarbij woon- en werkwensen worden verwezenlijkt. 
Aan de aanbodkant faciliteert Esteon particuliere verhuurders, beheerders, 
makelaars en corporaties. De vraagkant bestaat uit huurders met individuele woon- 
en werkwensen. Door de snel groeiende vraag naar de dienst zoekt het team een 
gemotiveerde stagiair die deze uitdaging aan durft te gaan. Is dit jouw nieuwe 
uitdaging? Solliciteer dan direct! 
 
Stage omschrijving 
Entrepreneur met commerciële instelling die graag eigen verantwoordelijkheden 
heeft en beschikt over goede time-management vaardigheden. 
 
Binnen de divisie ‘customer relations’ zoeken wij een stagiair(e), die per direct voor 
een periode van 4 maanden deel uit zal maken van ons team. In deze periode krijg 
je de kans om zelfstandig als accountmanager aan de slag te gaan. Er is daarnaast 
ruimte voor marketing onderzoek en uitvoering op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau. Jij ondersteunt het team met de lancering van Themis versie 2 (september 
2013). 
 
Wij zoeken: 

- HBO of WO niveau 
- Affiniteit met vastgoed is een pré maar niet noodzakelijk 
- Teamplayer die ook zelfstandig kan werken. Enthousiast en een pro-actieve, 

ondernemende houding  
- Communicatief vaardig en extravert 
- Vloeiend Nederlands in taal en geschrift 

 
 
 
 



 
Informatie: 
 
Soort    Meeloopstage 
Aantal dagen:  3-5 dagen (flexibel) 
Duur stage:   3-5 maanden 
Vergoeding:   In overleg 
Opleiding(en)  - Marketing 

- Communicatie 
- Commerciële Economie 
- Vastgoed en Makelaardij 

Vakgebieden  - Marketing 
   - Communicatie 
   - Productontwikkeling 
Niveau   HBO / WO 
 
 
Vragen over deze stage? Bel 020 - 262 10 03 voor meer informatie of stuur een e-mail 
naar info@esteon.nl. 


