
 

 

 

STAGIAIR GEZOCHT!  

Om onze verdere groei te ondersteunen is 123Wonen Rotterdam opzoek naar een vol en/of 

deeltijdse stagiair(e)s verhuurmakelaar. 

Hiervoor zoeken wij een student voor een leuke stage naast een Vastgoed gerelateerde studie of 

aantoonbare affiniteit en ambitie om hier in door te groeien.  

Ben je commerciële duizendpoot met voldoende mensenkennis en kun je snel schakelen?  

Wil je investeren in jezelf en in korte tijd je persoonlijk ontwikkelen in de makelaardij?  

123Wonen is de snelst groeiende verhuurmakelaars formule met inmiddels landelijk 27 vestigingen. 

Kwaliteit en professionaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zoeken een gemotiveerde stagiair 

voor onze vestiging in Rotterdam welke 24-40 uur per week beschikbaar is.  

Tevens is er een mogelijkheid om door te groeien en wie weet hou je er na school een leuke baan 

aan over!  

Wat verwachten we van jou? 

• Je gaat proactief op zoek naar nieuwe klanten 

• Je bezoekt met kandidaat huurders verschillen panden en verschaft de nodige info op een 

correcte en duidelijke manier 

• Je zorgt voor orde en structuur in je kantooromgeving 

• Je kunt zelfstandig onze portefeuille uitbouwen, dossiers leiden en successen vieren met je 

collega’s en een glimlach toveren op het gezicht van onze klanten  

Welke talenten maken van jou een 123wonen verhuurmakelaar? 

• Je hebt een commerciële drive 

• Je bent spontaan en klantgericht 

• Je houdt van prospectie en het nastreven van doelen 

• Je bent enthousiast en positief ingesteld 

• Jouw inschattings-en doorzettingsvermogen maken je een geboren bemiddelaar 

• Je volgt bij voorkeur een opleiding vastgoed of rechtspraktijk.  

• In het bezit van rijbewijs B 

Wat heeft 123Wonen jou te bieden? 

• Je ontvangt een stagevergoeding dat ambitie en inzet sterk beloont! 

• Je kan diverse opleidingen volgen intern 

• Je stapt in een boeiende job vol uitdaging en afwisseling, geen dag is hetzelfde! 

Wil jij ons graag beter leren kennen? Bezorg dan snel je CV via email. 

 

Vestiging Rotterdam 
Driemanssteeweg 628  
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