VURDERINGSKONSULENT SØGES TIL
NYBOLIG ROSKILDE & JYLLINGE
Her er muligheden for et job med frie rammer, møde en masse kunder og levere en service
helt i top overfor kunderne og vores samarbejdspartnere - og samtidig en super god arbejdsplads.
Så er det måske dig, der skal være vores nye medspiller i Nybolig Roskilde & Jyllinge. Her bliver du en del af et team af kompetente kollegaer, der samarbejder effektivt og har et fælles
mål om at være de bedste.
Dine kvalifikationer
Du kommer fra en baggrund enten fra en mæglerforretning eller finanssektoren, du er vandt til at give gode kundeoplevelser,
er pligtopfyldende og sætter en ære i at levere et godt arbejde.
Som vurderingskonsulent kommer du til at have meget kontakt med kunderne. Meget af tiden vil foregå hos kunder for at vurdere deres bolig for bank eller kreditforening. Jobbet kræver en god selvdisciplin i jobbet og giver muligheden for ret frie rammer. Der kan - for den rette - også komme mere mæglerrelaterede opgaver.

Vi forventer også, at
· du har nogle års erfaring
· du har erfaring med ejendomsmæglerbranchen og/eller det finansielle marked
· du kan arbejde selvstændigt og i højt tempo uden at miste overblikket.

Du får det bedste grundlag for succes
I Nybolig får du et krævende job, hvor der er plads til, at du kan udvikle dig fagligt og personligt.
I forhold til den enkelte person, kan der være mulighed for enten en fast stilling - fuldtid eller deltid - eller arbejde i jobbet som
konsulent.

Du får
· et team af dygtige og dynamiske kollegaer
· Frihed under ansvar
· Den nødvendige oplæring og løbende efteruddannelse

Vores mål
I Nybolig lægger vi stor vægt på at yde troværdig og ærlig rådgivning. Vi arbejder for, at alle kunder føler, at deres Nyboligmægler er dygtig og kompetent. Det stiller krav til alle vores medarbejdere.

Er du interesseret?
Send din ansøgning til abx@nybolig.dk - stilingen er slået op til den er besat
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til indehaver Allan Bendsen på 20 30 59 82
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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