
Stagiair  
 
Ervaring opdoen bij één van de grootste vastgoedfinanciers van Nederland 
 
De vastgoedmarkt is volop in beweging. Of het nu gaat om de nieuwbouw of verbouw van 
woningen, kantoren, producerende industrie en logistiek of juist om het verduurzamen of 
transformeren ervan. Tel daarbij op de boeiende wereld van financiering. Dat komt allemaal 
samen bij RNHB; één van de snelst groeiende vastgoedfinanciers van Nederland. Inmiddels is 
RNHB de 4e grootste aanbieder van vastgoedfinancieringen in Nederland en we hebben 
ambitie naar meer. 
  
Ben jij nieuwsgierig wat werken in een dynamische organisatie als RNHB voor jou betekent? 
Grijp dan nu je kans op één van de vijf stageplaatsen binnen ons bedrijf!  
 
Onze stageplekken zijn meewerkstages die kunnen worden afgestemd op de specifieke 
stagevereisten van jouw studie. Spreekt een stage bij RNHB jou aan, neem dan contact met 
ons op over hoe we jouw stage invulling kunnen geven. 
  

• Legal & Compliance 
• Finance & Control (credit management) 
• Analytics 
• Sales Operations (twee posities) 
  
Als stagiair nemen we je helemaal mee in onze wereld en laten we je stap voor stap kennis 
maken met onze business. 
  

Wat vragen wij? 
• Je bent een 3e of 4e jaars student (HBO-/ WO) in bedrijfskunde, finance, accountancy, 

bedrijfseconomie, econometrie, data science, commerciële economie, rechten of andere 
relevante opleiding; 

• Je hebt affiniteit met de financiële dienstverlening en/of vastgoedwereld; 
• Je bent energiek, ambitieus en leergierig; 
• Je neemt initiatief, springt graag in het diepe en bent een zelfstarter. 
  
Wat bieden wij jou? 
• Een veelzijdige stage binnen een ambitieus team in een organisatie die volop in beweging 

is met een inspirerende stagebegeleider die klaar staat om jou te ondersteunen; 
• Een passende stagevergoeding: EUR 500,- voor 3e jaars HBO/WO en EUR 600.- voor 4e 

jaars HBO/WO; 
• Een opstap naar een mooie carrière bij RNHB na je studie; 
• Een indrukwekkende werkplek op een goed bereikbare locatie naast het station in hartje 

Utrecht (WTC) met een bar met karaoke-set, tafeltennis en voetbaltafel om op zijn tijd te 
kunnen ontspannen; 

• Gezellige maandelijkse borrels; 
• Lekkere koffie en elke dag vers fruit. 
  



RNHB is een bedrijf met een missie 

Onze missie is om de Nederlandse vastgoedmarkt te laten bloeien en zo een positieve 
bijdrage te leveren aan mens, maatschappij en milieu. 
  
Dat doen we vanuit onze 4 kernwaarden: 
  
• We Are Dynamic; 
• We Are Customer Champions; 
• We Are Contributors; 
• We Are One Team. 
  
Bij RNHB ligt de focus op het financieren van vastgoed. Dat doen we voor particuliere én 
professionele beleggers. We zijn een persoonlijke online dienstverlener die anders is dan wat 
je verwacht bij een vastgoedfinancier. Want wil je bijvoorbeeld financiering voor een pand 
waar je zelf niet in gaat wonen? Vaak een lastig verhaal voor een grootbank. En samen met je 
collega’s het bedrijf verder opbouwen en jouw eigen rol uitbouwen? Ook dat kan bij ons. En 
het werkt. Zo goed zelfs dat onze portefeuille jaarlijks groeit en ons team in korte tijd 
verdubbeld is in omvang. Kijk ook maar eens op RNHB.nl. 
 

 


