VASTGOEDMAKELAAR (m/v):
* regio MALDEGEM / EEKLO / ASSENEDE *
* regio ROESELARE / KORTRIJK / WAREGEM *
* regio NIEUWPOORT / DIKSMUIDE / VEURNE *

JOBOMSCHRIJVING
Je bent verantwoordelijk voor zowel de in- en verkoop als verhuur van vastgoed in al zijn
facetten. Dit voor 1 van bovenstaande regio’s.
Je hebt een winnaarsmentaliteit en bent gedreven om mee te werken aan de uitbouw en
groei van het kantoor door middel van het uitbreiden van de portefeuille en de verkoop van
woonvastgoed. Je bent verantwoordelijk voor het verkoopproces van A tot Z in een
bepaalde regio, gaande van de prospectiefase tot en met de ondertekening van de
verkoopovereenkomst. Op deze manier heb je zelf de meeste voldoening bij elke
gerealiseerde transactie.
Wij bieden een job aan in een jong en ambitieus kantoor.

JOUW PROFIEL
* Teamspeler met winnaarsmentaliteit
* Sterke interesse in de vastgoedmarkt, kennis en ervaring zijn een pluspunt
* Je bent ambitieus
* Je gaat graag om met mensen op een joviale en professionele manier
* Je gaat nauwgezet om met taken en bent gedreven voor een succesvolle afronding
* Je bent een proactieve teamplayer in een dynamische omgeving
*Je hebt goede organisatorische vaardigheden en weet je prioriteiten te stellen
*Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
* Vlotte computervaardigheden
* Rijbewijs
* BIV-nummer (stagiair)

www.omhil-immo.be

ONS AANBOD
Je komt terecht in een bedrijf in volle expansie waar geen uitdagingen uit de weg worden
gegaan. Op vandaag telt ons team 4 medewerkers.
We bieden je een veelzijdige en zelfstandige opdracht waarbij je significant deel uitmaakt
van de GROEP OMHIL. Hiervoor wordt je bijgestaan door ervaren medewerkers.
Naast de vele werktools bieden wij een zéér aantrekkelijk loonpakket, dit volgens prestatie.

Ben je voldoende getriggerd? Kom gerust eens met ons praten, we maken graag
kennis met je. Discretie indien gewenst.
Stuur een mail met uw CV met bijhorende foto naar info@omhil-immo.be
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