
Tatami Homes zoekt stagiair en werkstudent  

Standplaats: Amsterdam  

Onlangs heeft Tatami Homes het eerste circulaire woningmerk van Nederland gelanceerd. Een merk 
dat zich volledig focust op industrialisatie, duurzaamheid en betaalbaar design. Tatami integreert 
product- en projectontwikkeling en organiseert het management van betaalbare woningen op groter 
schaal met vaste partners. Tatami biedt hiermee een optimale klantervaring over de gehele 
vastgoedketen en is daarmee uniek in zijn soort. 

Als student maar straks ook als starter op de arbeidsmarkt krijg je te maken met krapte op de 
woningmarkt. Bij Tatami geloven we dat de stad er voor iedereen is. Er zijn betaalbare woningen 
nodig, maar tegelijkertijd dienen we voorzichtig om te gaan met de wereld om ons heen. Ook 
toekomstige generaties moeten ervan kunnen genieten.  

Tatami gelooft in duurzaam bouwen zonder in te leveren op design, want iedereen verdient een 
prettige plek om te wonen en woning waar je trots op kunt zijn. Dit doen we samen met sterke 
partners, waaronder Paul de Ruiter Architects, TANK, Jan Snel, Copper8 en Alba concepts.  

Wil jij je bijdragen leveren aan het waar maken van onze ambities, dan is Tatami iets voor jou!  

Werkzaamheden: 

Je werkt nauw samen met het commerciële team van Tatami. De focus ligt het komende half jaar op 
het acquireren van nieuwe locaties en het promoten van het Tatami woningwerk. Je hebt contact 
met makelaars, doet desktop research en staat het commerciële team bij in allerhande relevante 
werkzaamheden. Wij zoeken iemand met een commerciële focus die zich binnen een beperkte 
periode het Tatami woonmerk eigen maakt en dit kan inzetten bij de werkzaamheden om locaties te 
bemachtigen. Je hebt hierbij contact met makelaars, gebouweigenaren en gemeenten.  

Vergoeding: 

Als stagiair ontvang je een vergoeding van 750 euro per maand op basis van voltijd stage. Deeltijd is 
mogelijk. De vergoeding voor een werkstudent is bespreekbaar en afhankelijk van het aantal dagen. 

Belangrijke kwalificaties: 

- Een vastgoed gerelateerde opleiding op HBO- of universitair niveau; 
- Uitstekende communicatieve eigenschappen zowel in woord als geschrift; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
- Makkelijk in de omgang op alle werkniveaus en een teamplayer. Je bent overtuigend, 

vasthoudend en doelgericht, zowel naar externe partijen als je collega’s.  

In jouw rol werk je autonoom binnen een klein en professioneel team. Wij bieden je een prachtige 
kans om ervaring op te doen, aan de basis te staan van het eerste echte woonmerk van Nederland en 
tegelijkertijd jouw stageopdracht te vervullen. Het is een uitdagende rol in een prettige 
werkomgeving. De Tijdsbesteding zal in goed overleg worden vastgesteld.  

Je kunt je CV en motivatie sturen aan kasper@tatamihomes.com, t.a.v. Kasper Hesp onder 
vermelding van “vacature stagiair”.  



 

 

 
 

 

 


