VURDERINGSKONSULENT OG SÆLGER SØGES
TIL NYBOLIG BLÅVAND – FULDTID ELLER DELTID
Drømmer du om at arbejde en masse weekender og helligdage om året?
At skulle knokle og løbe stærkt for at nå dine mål?
At sætte dig op på hesten igen, selvom den lige har smidt dig af?
Så læs blot videre, for det er nogle af de udfordringer, du skal være klædt på til, såfremt du
kan se dig selv med en fremtid hos os.
Vi ønsker at udvide holdet af dygtige medarbejdere og søger derfor med lys og lygte efter en
m/k til blandt andet at varetage flg. opgaver:
-Vurderingsopgaver for vores samarbejdende pengeinstitutter og kreditforeninger
-Salg af ejendomme i hele vort område, der dækker det tidligere Blåvandshus kommune
-Administrative opgaver
Din baggrund kan være fra ejendomsmæglerbranchen eller realkredit- /pengeinstitut.
Derudover forventer vi, du
-Kan arbejde selvstændigt og samtidig er holdspiller
-Er fleksibel, kundeorienteret og troværdig
Hos Nybolig Blåvand tilbyder vi til gengæld
-Mange års erfaring blandt dine kolleger
-Et uformelt arbejdsmiljø med afsæt i devisen om, det ikke er for sjov vi er her, men det skal
være sjovt at være her
-Stor grad af frihed under ansvar
Har ovennævnte vakt din oprigtige interesse, imødeser vi meget gerne din ansøgning pr. mail
senest d. 26. januar 2018 til Stine Lyngbo Ries - sly@nybolig.dk, der ligeledes besvarer spørgsmål til stillingen pr. mail samt tlf.
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