
 
 

 
 
 

Stage bij Delta Development 

Wil jij meewerken aan duurzame en innovatieve projecten? Heb je affiniteit met duurzaamheid, innovatie 
en vastgoed? Wij zijn op zoek naar mannelijke en vrouwelijke stagiaires die matchen met ons team. 

Vanuit onze vestiging in Hoofddorp werk je aan een opdracht die we samen formuleren. Je maakt 
vervolgens gebruik van de ervaring die Delta heeft in het ontwikkelen van projecten vanuit de circulaire 
Cradle to Cradle® filosofie. We bouwen voor de toekomst en zoeken telkens de grenzen op als het gaat 
om design, duurzaamheid en innovatie. Zo creëren we gezonde oplossingen waar je blij van wordt. 

Delta Development is al meer dan 30 jaar als zelfstandig projectontwikkelaar gevestigd in Nederland en 
Duitsland. Voor ons staan effectiviteit en gedrevenheid centraal, net als plezier, creativiteit en 
verbeeldingskracht. We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant samen te werken met onze 
klanten, leveranciers en partners én onderling met onze collega’s (waarvan jij er dan een ben). Je mag 
een gedeelte van je stage thuis doen maar het meest effectieve, nuttigste en leukste is natuurlijk als je 
veel op ons kantoor bent 

Wij zoeken stagiaires die: 

• Een relevante opleiding op minimaal HBO niveau volgt of heeft afgerond; 
• Wil bijdragen aan het verduurzamen van de wereld; 
• Eigen initiatief toont en verantwoordelijkheidsgevoel heeft; 
• Affiniteit heeft met vastgoed marketing; 
• Nieuwsgierig is naar innovaties in ons vak; 
• Goede communicatieve vaardigheden heeft in zowel Nederlands als Engels; 
• Het leuk vindt om deel uit te maken van een hecht team met leuke, enthousiaste en gedreven 

collega’s. 

Geïnteresseerd? Kijk dan eens naar enkele projecten die we gerealiseerd hebben: 

• Fokker 7/8, ’s werelds eerste Cradle to Cradle® warehouse; 
• Abc Square,  dat het allereerste VBI Greenscore Certificaat van Nederland ontving; 
• CitySwitch ons netwerk van Last Mile hubs door heel Nederland 
• BSH, het eerste gebouw op Park20|20, nog steeds toonaangevend Cradle to Cradle®; 

Geïnspireerd? Stuur dan je CV en bondige motivatie naar: mirjam@deltadevelopment.eu 

 

https://www.deltadevelopment.eu/project/fokker-7-en-8/
https://www.deltadevelopment.eu/project/abc-square-schiphol/
https://www.deltadevelopment.eu/project/cityswitch-last-mile-oplossingen/
https://www.deltadevelopment.eu/project/bsh-huishoudapparaten/
mailto:mirjam@deltadevelopment.eu

