Mægler/sælger til fritids- og landbrugsejendomme
- Nybolig Landbrug i Østjylland
Ønsker du nye udfordringer og gode indtjeningsmuligheder,
og har du erfaring inden for landbrugssegmentet.
www.nyboliglandbrug.dk

Vi søger
En erfaren, engageret og dygtig ejendomsmægler/sælger til et ekspanderende team.
Dit ansvarsområde vil primært være salg og kommissionering af fritids- og landbrugsejendommen i Østjylland.
Dine kvalifikationer








Erfaring med segmentet for fritids- og landbrugsejendomme
Erfaring med både salg og kommissionering
Ejendomsmægler, på vej til at blive det eller en dygtig sælger og trives godt
med og motiveres af opsøgende salgsarbejde
Gennemslagskraft, personligt drive og er beslutningsdygtig
Selvkørende, initiativrig og ved, hvad godt købmandsskab er
Troværdig og kan skabe og vedligeholde relationer
Teamplayer, der kan arbejde i højt tempo uden at miste overblikket

Vi tilbyder dig







Et krævende job med faglige og personlige udviklingsmuligheder, som også
langsigtet matcher dine høje ambitioner
En spændende branche med daglige udfordringer, der kræver personligt engagement.
Et spændende og udfordrende job i en innovativ virksomhed i vækst
Et unikt samarbejde med mange stærke finansielle partnere
Et team af dygtige og dynamiske kolleger
Lønpakke efter kvalifikationer

Ansøgning
Sendes til Nyboligs Landbrugschef John Lennart Pedersen på mail jlp@nykredit.dk,
og vil blive behandlet fortroligt.
Ansøgningerne behandles løbende, som de kommer ind.
Nybolig Landbrug er en højt specialiseret landbrugsmæglerkæde. Med 14 landbrugsforretninger er Nybolig Landbrug er markedsledende indenfor formidler af alle typer landbrugsejendomme i Danmark. Vores mangeårige erfaring samt faglig og markedsmæssige indsigt gør os i stand til at rådgive alle vores kunder seriøst og professionelt. Vi varetager opgaver inden for
rådgivning, vurdering og salg af alle typer landbrugsejendomme.
I Nybolig lægger vi stor vægt på at yde en troværdig og ærlig rådgivning, ligesom det er vigtigt for os, at aftaler overholdes.
Vores målsætning er, at både sælger og køber skal føle, de har gjort en ordentlig handel. Det stiller krav til alle vores medarbejdere. Vi er et team af kompetente og veluddannede personer, der arbejder effektivt og godt sammen, og dét giver resultater. 9 ud af 10 danskere kender Nybolig, så vi er ikke til at komme udenom, når der skal handles fast ejendom.
Nybolig er en af landets største ejendomsmæglerkæder. Vi består af godt 230 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.

