CoreNet Global Benelux Chapter organiseert:

Student Award 2010
Corporate Real Estate
De CoreNet Global CRE student award is een jaarlijkse stimuleringsprijs
bedoeld voor alle studenten die een afstudeerscriptie hebben
geschreven over corporate real estate management in de periode van
september 2009 tot september 2010. De award is voor zowel voltijds
universiteitsstudenten als post academische MRE studenten.

Scriptie indienen

Lever een samenvatting van minimaal 4 pagina’s in van je scriptie,
een aanbevelingsbrief van je begeleider en je volledige scriptie
bij m.h.arkesteijn@tudelft.nl, alles in pdf format. Je krijgt een
ontvangstbericht bij inlevering van de scriptie.

Award winner
De award gaat naar de student die een bijzondere en vernieuwende bijdrage
heeft geleverd aan de ontwikkeling van het vak Corporate Real Estate
Management. De award winnaar krijgt als prijs de deelname aan de
CoreNet Global European Summit in september 2011.

Belangrijke data

Lever alle documenten in vóór 1 januari 2011. De prijswinnaar wordt tijdens
de nieuwjaarsreceptie op 27 januari 2011 in Antwerpen bekend gemaakt.
Hij of zij zal zijn/haar scriptie dan aan de CoreNet Global leden presenteren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Arkesteijn
(m.h.arkesteijn@tudelft.nl). Zij is bestuurslid van het CoreNet Global
Benelux Chapter dat de student award organiseert.

De CoreNet Global student award
2009 voor academic students ging
naar Caroline de Vos van de TU Delft.
Deze scriptie is “bruisend, sprankelend
en vernieuwend”. Caroline keek naar
de “Prachtlocaties Logica van cultuur
op de structuur van kantorenlocaties”
en heeft twee instrumentele concepten
ontwikkeld: de Office Real Estate
Indicator (OREI) en de Office Decision
Room (ODR).
De CoreNet Global student award voor
post academic studenten ging naar
Ellen Olde Bijvank van de Tias/Nimbas
Master of Real Estate.
Ellen heeft een scriptie geschreven
over “Sale en leaseback van
zorgvastgoed in de care sector –
implementatieondersteunend instrument”.
Dit instrument brengt op een waardevolle
en navolgbare wijze veel verschillende
bestaande methoden en kennis samen.

Bezoek http://benelux.corenetglobal.org
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