
AFSTUDEERDERS 
GEZOCHT

Start je stage in september 2022 in Roermond bij HVG!

Ben je op zoek naar een uitdagende en vooral leuke baan binnen de projectontwikkeling, maar 
moet je nog afstuderen? Doe dan je afstudeeronderzoek bij HVG Real Estate om erachter te 
komen of jouw toekomst bij ons bedrijf ligt. 

Wie zijn wij
Wij zijn een gezonde, jonge en snelgroeiende organisatie met een team van fijne collega’s 
die werken in een mooie, moderne werkomgeving in de Natalinitoren ideaal gelegen in hartje 
Roermond. Hier ontwikkelen wij residentieel vastgoed, voornamelijk in de dorpskernen van 
Limburg. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de website en sociale media van HVG Real 
Estate.

Wat bieden wij jou tijdens je stage
De mogelijkheid om aan je scriptie te werken en tevens je afstudeeronderzoek bij ons te doen. Dit 
geeft je een leerzame en leuke tijd binnen een klein team van collega’s. 

Wat bieden wij jou na je stageperiode
Indien ons bedrijf jou aanspreekt en wij eveneens toekomstperspectief zien in jou, dan biedt 
HVG jou de mogelijkheid om direct na je stage door te stromen naar een fulltime vaste baan. De 
baan behelst een afwisselende functie met veel dynamiek en voldoende ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling in het verlengde van jouw interesses. 

De mogelijke onderzoeksonderwerpen bij HVG
- Civiel 
- Vastgoed en makelaardij 

Voor vermelde afstudeerrichtingen kunnen wij met een mogelijk onderzoeksonderwerp komen, 
of je kunt zelf een voorstel hiervoor doen. In onderling overleg kunnen we bekijken of het 
onderzoeksonderwerp aansluit bij jouw studie en bij ons bedrijf. 

Wat wij vragen
Iemand die niet schrikt van verantwoordelijkheden en die graag een bijdrage levert aan de groei 
van ons bedrijf. Je staat sterk in je schoenen en laat je niet snel uit het veld slaan. Je bent flexibel 
ingesteld en weet van aanpakken. 

Reageren
Dus, ben je op zoek naar een fijne stageplaats om af te studeren waar je eventueel aansluitend 
gelijk aan de slag kunt? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar ons toe via onderstaande 
contactgegevens. Geef hierin duidelijk aan welke stageopdracht je bij ons uit zou willen voeren.
Vermeld tevens erbij wat de exacte stageperiode is en wanneer je denkt te gaan afstuderen.

Looskade 15
6041 LE Roermond
E-mail: werkenbij@hvgrealestate.nl 
Telefoonnummer: +31 (0)475 79 40 17
Contactpersoon: Romy Kehren


