EJENDOMSMÆGLER TIL NYBOLIG BJERRINGBRO
Har du erfaring med ejendomsmæglerbranchen og skaber du resultater med gennemslagskraft, troværdighed og et stort personligt drive? Er du imødekommende og god til at skabe og
vedligeholde relationer?
Så kan Nybolig Bjerringbro tilbyde dig et spændende job som ejendomsmægler til salg af boliger, og der er gode udviklingsmuligheder.
Spændende stilling i en stærk ejendomsmæglerkæde med butikker over hele landet.
Siden 1975 har vi i Nybolig Bjerringbro hjulpet tusinde købere og sælgere med deres bolighandel og drøm, og vi har med glæde haft mange tilbagevendende kunder i årenes løb.
Nybolig Bjerrigbro er en del af tre samarbejdende boligbutikker, som består af:
- Nybolig Bjerringbro
- Nybolig Ulstrup-Langå
- Nybolig Kronjylland – Randers
Og samlet et team af 12 medarbejdere med stor ekspertise i bolighandel. Vi sælger årligt samlet over 220 boliger, og har planer om at sælge endnu flere i fremtiden
Dine kvalifikationer:
-Erfaring med ejendomsmæglerbranchen
-Er lokalfunderet eller ønsker at blive det
-Ambitiøs og opsøgende samt målrettet og struktureret
-Initiativrig og ved hvad godt købmandsskab er
-Troværdig og imødekommende samt god til at skabe og vedligeholde relationer
-Robust selvstarter, der kan arbejde i et højt tempo og uden at miste overblikket
-Du er vindertypen der kan lide at sætte mål og nå dem
-Brænder for at give vores kunder markedets bedste service og oplevelser

Vi tilbyder dig:
-Attraktive ansættelsesvilkår
-Faglige og personlige udviklingsmuligheder
-Team af erfarne og dynamiske kollegaer
-Et stærkt og moderne brand
-Professionel og effektiv markedsføring
-De bedst tænkelige salgsværktøjer, herunder moderne digitale løsninger
-Store fordele af vores tætte samarbejde med Nykredit og Totalkredit-pengeinstitutter
-Gode indtjeningsmuligheder

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at ringe til indehaver Thomas Vandfoss på mobil 4096 6487.
Send din ansøgning til Thomas på: tvf@nybolig.dk
Ansøgningsfrist: Når rette kandidat er fundet. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du får

Nybolig er en af landets største ejendomsmæglerkæder. Vi består af godt 220 ejendomsmæglerfor·retninger,
et krævende
job med daglige
udfordringer,
der kræver
skarpsyn
og engagement
der tilsammen
udgør en
landsdækkende
kæde af
specialister
inden for formidling af privat·boliger
pladsog
til at
udvikle dig
fagligt
landbrug.
Nybolig
er og
en personligt
del af Nykredit Mægler A/S, som er 100% ejet af Nykredit.
· et team af dygtige og dynamiske medarbejdere
· løn der passer til dine kvalifikationer.

Nybolig
Vores mål
Kronjylland

Udbyhøjvej 83 · 8930 Randers NØ

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

