
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Maak jij ons 
en onze 

huurders 
blij? 

36 uur | Leren en ontwikkelen | Maatschappelijke inzet | Duurzaam 
vastgoed | Verbinder 

Trainee  Vastgoed 

Jij steekt de handen uit de mouwen. Tijdens je traineeship help je onze projectmanager, 

projectopzichters en vastgoeddata analisten. Van hen krijg je training on the job. Je mag: 

• helpen bij onderzoek, acquisitie en het meeschrijven aan besluitvormingsdocumenten. 

• meewerken aan de projectregie.  

• controleren van uitvoerend werk.  

• meewerken aan onze verduurzamingsopgave. 

• meewerken aan onze vastgoedsturing. 

• je aandacht richten op nodige ontwikkelingen, exploitatie en gegevens die uit projecten komen. 

• eigen projecten doen. 

Je bent nieuwsgierig en wil graag meer leren. Met een frisse blik kijk je naar ons vastgoed en thema’s 
zoals duurzaamheid. Je hebt het lef om ons uit te dagen. Het hart op de goede plek. En wil graag 

meewerken aan een fijn (t)huis voor de mensen die dat nodig hebben. Je komt met nieuwe ideeën en 

innovaties. En vindt geldzaken en data interessant. Ook werk je graag samen met collega’s. Je zorgt 

voor een gezellige sfeer op kantoor. En brengt samen met andere trainees een frisse wind in de 

organisatie. 

Jij bent (bijna) klaar met je studie. Met een frisse blik zoek jij een leuke baan in 

het Vastgoed. Een wereld waarin heel veel te ontdekken is. Je wil graag met hart 

en hoofd meehelpen aan onze samenleving. En zoekt een veilige en gezonde 

omgeving om zelf te groeien als mens. Lijkt het jou leuk om te ontdekken wat 

werken bij een woningcorporatie inhoudt? Welke vastgoedfunctie bij jou past?  

En wil jij jouw frisse blik met ons delen rondom de bouw voor de toekomst?  

Dan zoeken #WIJ jou als trainee Vastgoed! 

• Je hebt (bijna) een hbo- of wo-studie afgerond op het gebied van vastgoed. 

• Je hebt een idee van sociale volkshuisvesting. En wil graag ontdekken wat er allemaal mogelijk is 

bij een woningcorporatie.  

• Je wil alles leren over vastgoed, financiën en wonen.  

• Jij hebt oog voor een goed rendement van het vastgoed. 

• Je hebt verse kennis en bent leergierig. 

• Jij kunt je gedachten goed onder woorden brengen en op papier zetten. 

• Je vindt het leuk om samen onze doelen uit onze nieuwe strategische koers #WIJ waar te maken.  

Dit mag jij als trainee Vastgoed doen 

Dit verwachten van jou 

Zo maak jij het verschil 



 

 

 
 
 

 
 

• Werk dat ertoe doet. Je draagt bij aan een zorgzame en inclusieve woonomgeving in Gorinchem. 

• Veel zelfstandigheid, vertrouwen én de ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

• Een gezellige vrijdagmiddagborrel, lunchbijeenkomsten en andere leuke bijeenkomsten. En 

natuurlijk fijne collega’s om ook buiten het werk activiteiten mee te ondernemen. 

• De mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. 

• Een salaris tussen € 2.492, - en € 3.127, - bruto per maand. 

Word jij blij van deze functie? 

Solliciteer nu en wie weet ontmoeten #WIJ elkaar binnenkort. Wij zijn 

benieuwd naar wie jij bent en wat jouw talenten zijn. Doe dit op de manier die 

bij jou past. Klik op onderstaande link om meer te weten over het werken bij 

Poort6 of om te solliciteren! Solliciteren kan ook door te mailen naar 

personeelszaken@poort6.nl.  

 

Deze vacature sluit: woensdag 27 juli 2022 

 Solliciteer online 

Heb je nog inhoudelijke 
vragen? Neem dan 

contact op met: 

Wim van den Herik 

Manager Vastgoed 
Tel. 0183 66 99 00 

 

• Je werkt met de leukste mensen voor de mooiste vestingstad van Nederland: Gorinchem. 

• Je mag je samen met ons ontwikkelen in jouw vakgebied Vastgoed. 

• Je krijgt een ruim ontwikkelbudget om te leren en te groeien. 

 

3 redenen waarom dit iets voor jou is 

Dit bieden wij jou 

mailto:personeelszaken@poort6.nl
https://www.poort6.nl/werkenbij

