
 
 
 

Director Capital Markets - Residential 

Wil jij werken bij dé boutique adviseur van Nederland die toonaangevende commerciële vastgoed 
diensten verleent binnen een internationale omgeving? Bij NL real estate zijn collega’s vrienden en is 
plezier de drijfveer om continue te verbeteren. Een team, complementair aan elkaar, met respect 
voor elkaars kwaliteiten waar professionaliteit en expertise de voedingsbodem zijn om je te blijven 
ontwikkelen.  

Vanwege verdere uitbreiding van onze diensten zijn wij op zoek naar een ervaren professional met 
een relevant netwerk opgedaan bij een woningontwikkelaar/belegger, corporatie of commercieel 
adviseur die de wereldwijd markt leidende positie van Knight Frank in Nederland vorm kan geven. 

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:  

- het signaleren van commerciële kansen; 
- maken van commerciële object- en portefeuilleanalyses;  
- adviseren bij aan- en verkoopstrategieën;  
- benaderen van en onderhandelen met nationale en internationale beleggers;  
- adviseren bij nieuwbouwontwikkeling; 
- begeleiden van due diligence processen tot aan afronding van de transacties.   

Functie eisen 

- Je hebt minstens 5-7 jaar relevante werkervaring; 
- Je hebt een uitstekende beheersing van Excel en de Engelse taal;  
- Je bent initiatiefrijk en je hebt een goed commercieel inzicht. 

NL real estate (www.NLrealestate.nl) 
NL real estate bestaat uit 9 personen. Wij houden ons bezig met het begeleiden en adviseren bij aan- 
en verkooptrajecten en aan- en verhuurtrajecten van commercieel vastgoed, alsmede de coördinatie 
van aan-/verkoop due dilligence trajecten.  
 
NL real estate maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Knight Frank. Met het hoofdkantoor 
van Knight Frank in Londen en dat van Newmark Grubb Knight Frank in New York, wordt gewerkt 
vanuit 411 kantoren, in 59 landen, verdeeld over 6 continenten. Knight Frank heeft in totaal 
ongeveer 15.500 professionals in dienst. 

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Reageer! Binnen twee weken ontvang je van ons een 
reactie op je sollicitatie. 

Reacties per email richten aan: 

Fred Rikken 
f.rikken@nlrealestate.nl  

Geert-Jan Schraven 
g.schraven@nlrealestate.nl 
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