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Er du en grundig og faglig kompetent person, som ligeledes værdsætter at kunden er i centrum?
Er du en grundig og faglig kompetent person, som ligeledes værdsætter at kunden er i...
Så er det måske dig, der er vores nye familiemedlem. Hos Nybolig Odense – TDL arbejder vi som én stor familie, der alle har en fælles
vision;
skalmåske
være sjovt,
det skal
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at
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og
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sparring.
I
dagligdagen
som
køberrådgiver/vurderingskonsulent,
vil
du
dele
opgaverne
med
en
tilsvarende
kollega.
som én stor familie, der alle har en fælles vision; det skal være sjovt, det skal være i Odense,

som én stor familie, der alle har en fælles vision; det skal være sjovt, det skal være i Odense,
og vi skal være nr. 1. Du bliver en del af holdet og får 25 teammates, som alle er klar til at give
Dine
kvalifikationer
og modtage
sparring. I dagligdagen som køberrådgiver/vurderingskonsulent, vil du dele opgaVi forventer, at du har erfaring fra branchen, du er vant til at give gode kundeoplevelser, er pligtopfyldende og sætter en ære i
verne
med
en
tilsvarende kollega.
at levere et godt arbejde. Vi forventer endvidere, at du altid er klar på at udvikle dig fagligt og personligt. Det ses som en fordel,
hvis du er uddannet køberrådgiver, men dette er ikke et krav.

Dine kvalifikationer

Som
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du til at have
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samt vores samarbejdspartnere
pengeinstitutterne.
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Vi forventer endvidere, at du altid er klar på at udvikle dig fagligt og personligt. Det ses som en
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med
samarbejdspartnere
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samt
Som vurderingskonsulent kommer du til at have meget kontakt med kunderne samt vores samarbejdspartnere i pengeinstitutternekøberrådgiver
herunder værdiansættelse
Som
kommer du af
til ejendomme.
at rådgive køberne i alle handlens faser.
• Godkendelse af købsaftaler samt berigtigelser.
Som køberrådgiver kommer du til at rådgive køberne i alle handlens faser; godkendelse af købsaftaler samt berigtigelser, be• Besigtigelse / vurdering af ejendomme.
stigelse/vurdering af ejendomme, sparring med købere, rådgivning vedr. boligkøb i sin helhed samt opsøgende arbejde.
• Sparring med købere – ifbm. med prisforhandlinger.
• Rådgivning vedr. boligkøb i sin helhed.
• Opsøgende arbejde.

Vi forventer, at

forventer,
aterfaring fra ejendomsmæglerbranchen.
•Vi du
har nogle års
• du kan arbejde selvstændigt, i højt tempo og samtidigt bevare overblikket.
•du har nogle års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen.
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•du altid efterlader kunden med et godt indtryk af dig og Nybolig TDL.
Du får hos Nybolig Odense – Thomsen, Demirhan & Led

•Duetfår
spændende
job medOdense
faglige og -personlige
udviklingsmuligheder.
hos Nybolig
Thomsen,
Demirhan & Led
• et team af dygtige og dynamiske kolleger.
jobi en
med
fagligemed
og personlige
udviklingsmuligheder.
•· etenspændende
sjov hverdag
branche
daglige udfordringer,
der kræver personligt engagement.
· et team af dygtige og dynamiske kolleger.
•· frihed under ansvar.
en sjov hverdag i en branche med daglige udfordringer, der kræver personligt engagement.
•· frihed
den nødvendige
under ansvaroplæring og efteruddannelse.
•· den
løn nødvendige
efter dine kvalifikationer,
samt en god sundhedsordning.
oplæring og efteruddannelse
· løn efter dine kvalifikationer, samt en god sundhedsordning.

Vores mål

IVores
Nyboligmål
lægger vi stor vægt på at yde troværdig og ærlig rådgivning. Vi arbejder altid for, at alle kunder føler, at deres Nybolig-
mægler er dygtig og kompetent. Det stiller krav til alle vores medarbejdere.
I Nybolig lægger vi stor vægt på at yde troværdig og ærlig rådgivning. Vi arbejder altid for, at alle kunder føler, at deres Nybolig-mægler
er dygtig og kompetent. Det stiller krav til alle vores medarbejdere.
Er
du interesseret?
Send din ansøgning til tle@nybolig.dk – stillingen er slået op til den er besat. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til indehaver
Er du Led
interesseret?
Tommy
på 61224141. Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.
Send din ansøgning til tle@nybolig.dk, som bliver behandlet fortroligt. Stillingen er slået op til den er besat.
Nybolig er en af landets største ejendomsmæglerkæder. Vi består af godt 220 ejendomsmæglerforHvis
du harder
spørgsmål,
kan
du ringe
til indehaver Tommy
på 61 22 41
41. for formidling af privatretninger,
tilsammen
udgør
en landsdækkende
kæde Led
af specialister
inden
boliger og landbrug. Nybolig er en del af Nykredit Mægler A/S, som er 100% ejet af Nykredit.
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