Research Manager International markets

Bouwinvest Real Estate Investment Management
Met een totaal belegd vermogen van circa EUR 9 miljard is Bouwinvest REIM één van de grootste
vastgoedvermogensbeheerders in Nederland voor institutionele investeerders. Internationaal investeren we exclusief voor
bpfBOUW in Europa, Noord-Amerika en Azië Pacific. In Nederland beheren we vijf sectorfondsen; het Residential Fund,
Office Fund, Retail Fund, Healthcare Fund en het Hotel Fund.
Wat werken bij Bouwinvest zo leuk maakt? Dat is onze gezamenlijke passie voor vastgoed. Dagelijks werken 145
gepassioneerde collega’s aan één gezamenlijk doel; een optimaal rendement voor onze klanten. Klantgerichtheid staat bij
ons voorop en dat begint bij onze medewerkers. Je krijgt bij ons veel ruimte en verantwoordelijkheid om resultaten te
behalen. Bouwinvest is een organisatie die continu in beweging is en altijd op zoek naar verbetering. Om dit te bereiken,
verwachten we initiatiefrijke collega’s met een dosis ondernemerschap. Een goede work-life balance vinden wij
vanzelfsprekend. Om bij te dragen aan de groeidoelstelling van onze internationale portefeuille is Bouwinvest op zoek naar
een

analytisch sterke en resultaatgerichte Research Manager International markets
Samenstelling team
De afdeling Research & Strategic Advisory vormt de hoeksteen van het beleggingsproces van Bouwinvest. De objectieve
kwantitatieve en kwalitatieve analyses vormen de basis van investeringsbeslissingen. Bovendien levert zij inzichten en visies
op markten en adviseert zij de business units Nederland en Internationaal.
Research & Strategic Advisory ontwikkelt daarnaast analysetools die het beleggingsproces ondersteunen. Op basis van
onder andere economische, demografische en vastgoeddata verschaffen deze tools inzicht in de fundamenten van de
(internationale) vastgoedmarkten. Deze tools zijn ook ondersteunend aan het formuleren van een visie op
marktontwikkelingen.
Het jonge en ambitieuze team bestaat momenteel uit zes experts en een afdelingshoofd. Er wordt op een resultaatgerichte
manier samengewerkt en continu gezocht naar nieuwe marktinzichten.

Research Manager International markets
Als Research Manager International Markets ben je verantwoordelijk voor markt- en investeringsonderzoek ten behoeve
van internationale investeringen. Je doet onderzoek op operationeel, tactisch of strategisch niveau. Je adviseert over trends
en ontwikkelingen met betrekking tot het volle speelveld gerelateerd aan de internationale economieën en
vastgoed(beleggings-)markten. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor productontwikkeling op jouw
verantwoordelijkheidsgebied.
Ook zorg je voor het beheren, structureren en verbeteren van research, informatievoorziening en databases en lever je een
wezenlijke bijdrage aan diverse rapportages, zoals het investment plan voor international investments en
kwartaalrapportages. Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie en vertaalt deze in mogelijkheden voor de
afdeling. Op basis van verkregen inzichten draag je resultaten en marktvisie uit naar stakeholders middels papers,
publicaties of presentaties. Met jouw onderzoekend vermogen en scherpe blik zorg je in nauwe samenwerking met je
collega’s voor nóg betere resultaten voor de afdeling.
Jouw persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als je kennis en vaardigheden. Je bent een zowel analytisch als
communicatief vaardige specialist met passie voor markt- en investeringsonderzoek. Je hebt kennis en ervaring met
onderzoek binnen de institutionele en internationale (vastgoed)beleggingsmarkten. Je hebt een positief kritische houding
met aandacht voor detail en gevoel voor context. Je gaat de uitdaging aan door buiten de gebaande paden te denken. Je

bent een echte teamplayer maar neemt proactief verantwoordelijkheid op je eigen terrein. Bovendien sta je stevig in je
schoenen om zelfstandig projecten te trekken en om te gaan met deadlines. Bouwinvest als organisatie spreekt je aan en je
bouwt graag mee aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Research & Strategic Advisory.

Kernactiviteiten









Adviseren met betrekking tot markt- en investeringsparameters voor internationale vastgoedinvesteringen
middels private of beursgenoteerde fondsen, joint ventures en/of club deals
Signaleren, analyseren van en adviseren over trends en ontwikkelingen met betrekking tot het volle speelveld
gerelateerd aan de internationale economieën en vastgoed(beleggings-)markten
Beheren, structureren en optimaliseren van wereldwijde research, informatievoorziening en databases
Proactieve kennisoverdracht en adviesrol aan de interne organisatie o.a. middels presentaties, deelname in
multidisciplinaire project- en werkgroepen
Interne productontwikkeling (tools), projecten en processen op het gebied van verbeteren van inzicht in markten,
in de breedste context
Actieve bijdrage in innovatieprojecten op het gebied van (smart) data, analyse en informatie om te komen tot
optimale werkprocessen en inzicht
Bijdragen aan interne rapportages zoals het beleggingsplan, investment plan, kwartaalrapportages en
jaarverslagen
Deelname aan het Investment Committee namens de afdeling

Kennis en ervaring








Academisch werk- en denkniveau
Relevante universitaire opleiding, bij voorkeur aangevuld met CAIA, VBA/CFA of bereid deze te volgen
Aantal jaren relevante werkervaring (ervaring in een institutionele beleggingsomgeving heeft een pré)
Diepgaande kennis van internationale vastgoedmarkten met begrip van belangrijke aspecten (zoals fundamentele
factoren, fondsstructuren, investeringsstrategieën, dataproviders etc.)
Kennis en ervaring met kwantitatieve methoden en technieken en in staat deze toe te passen
Stevige kennis van Microsoft Office en andere relevante software
Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift

Vaardigheden











Sterk analytisch ingesteld
Daadkrachtig en resultaatgericht
Positief kritisch denker met gevoel voor context, denkend in scenario’s en alternatieven (je wil weten hoe het
écht zit)
Nauwkeurig, kritisch op kwaliteit, streven naar verbetering
Gevoel voor verhoudingen en belangen en in staat te overbruggen en te verbinden
Een teamplayer met een grote mate van zelfstandigheid op het eigen verantwoordelijkheidsgebied
Stressbestendig en gewend aan het werken met deadlines
Affiniteit met nieuwe ontwikkelingen op gebied van ICT en smart data
Communicatief vaardig in het uitdragen van uitkomsten en overtuigingskracht op basis van inhoudelijke
argumenten
Sterke schriftelijke en presentatievaardigheden

Wat wij jou bieden
Een uitdagende functie in een dynamische en professionele, groeiende organisatie, met uitstekende mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen middels opleidingen. Werken bij Bouwinvest betekent het beste uit jezelf naar boven halen en samen
in een goede werksfeer resultaten behalen.
Indicatie van arbeidsvoorwaarden:









Competitief bruto jaarinkomen met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
Jaarcontract met zicht op vast dienstverband
25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband (40-urige werkweek)
13 ATV-dagen bij fulltime dienstverband
Vaste en variabele eindejaarsuitkering
Goede pensioenregeling
Collectieve zorgverzekering
NS business card, laptop, smartphone

Reageren
Spreekt het profiel jou aan en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan komen wij graag met jou in contact. Stuur je
motivatie voor je sollicitatie samen met je cv naar Dolf van der Post, Senior HR Adviseur, HR@bouwinvest.nl. Voor meer
informatie kun je ook contact opnemen met Marleen Bosma, Head of Research & Strategic Advisory, T 06 5775 47 26 of
m.bosma@bouwinvest.nl. Je kunt tot en met 22 januari 2018 reageren op deze vacature.
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