MÆGLER SØGES TIL NYBOLIG VALBY & KØBENHAVN SV –
MARTIN ENEMÆRKE A/S I VALBY
Har du erfaring med ejendomsmæglerbranchen og skaber du resultater med
gennemslagskraft, troværdighed og stort personligt drive?
Så kan Nybolig Valby & København SV tilbyde dig et spændende job som mægler til
kommissionering og salg af boliger. Du bliver en del af Nybolig – Martin Enemærke A/S, som
består af:
-Nybolig Valby (Dækker også København SV)
-Nybolig Valby – Søndermarken
-Nybolig Rødovre
Dine kvalifikationer
For at få succes hos Nybolig Valby skal du have gennemslagskraft og et stort personligt drive. Du skal være troværdig og
imødekommende og god til at skabe og vedligeholde relationer. Endvidere skal du fungere i team og kunne begå dig socialt.

Vi forventer også, at
•du har erfaring med ejendomsmæglerbranchen – herunder kommissionering og salg af boliger
•du kan arbejde selvstændigt og i højt tempo uden at miste overblikket
•du kan lide at sætte ugentlige mål og nå dem
•du er troværdig og imødekommende samt god til at skabe og vedligeholde relationer
•du brænder for at give vores sælgere og købere områdets bedste service og oplevelse
•du kan bidrage til vores tætte samarbejde med lokale pengeinstitutter

Du får
•et team af dygtige og dynamiske kollegaer, hvor det sociale vægtes højt
•gode fordele af vores tætte samarbejde med lokale pengeinstitutter
•attraktive ansættelsesvilkår og løn i forhold til dine kvalifikationer

Vi ønsker fortsat at vækste og dermed sælge mange flere boliger i nær fremtid. Dette sætter krav til vores medarbejdere,
hvorfor vi løbende har fokus på resultaterne hos hver enkelt medarbejder.

Er du interesseret?
Send din ansøgning til ene@nybolig.dk. Vi ansætter når rette kandidat er fundet
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Indehaver Martin Enemærke på tlf. 28103810
Nybolig er en af landets største ejendomsmæglerkæder. Vi består af godt 220 ejendomsmæglerforretninger, der tilsammen udgør en landsdækkende kæde af specialister inden for formidling af privatboliger og landbrug. Nybolig er en del af Nykredit Mægler A/S, som er 100% ejet af Nykredit.
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