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Er du en stærk kommi-mægler, der er troværdig og faglig
kompetent? Og har du gennemslagskraft og store ambitio-
ner?

Så er det måske dig, der skal være vores nye medspiller. Her
bliver du en del af et team af 7 dygtige kolleger, der har et
fælles og dedikeret mål om at være de absolut bedste i vo-
res markedsområde.

Dine kvalifikationer
Det er først og fremmest din personlighed der er afgørende
for os. Du besidder en udpræget vindermentalitet, og går
målrettet efter at få succes, skabe resultater og indfri dine
målsætninger. Med dit drive og din energi, skaber du helt
naturligt stærke relationer til både kunder og kolleger. Sam-
tidig evner du at sætte dig i kundernes situation, og tilpasser
dine løsninger til det konkrete behov.

Du kommer meget gerne med en solid salgserfaring som
mægler - og evner både at sælge og kommissionere ejen-
domme.

Et solidt kendskab til boligmarkedet i området er absolut at
foretrække, men ikke nødvendigt for at få succes.

Vi forventer også, at
· du er en god kollega og frisk på at løfte i flok

· du har erfaring med mæglerbranchen
· du kan arbejde i højt tempo uden at miste overblikket.

Du får det bedste grundlag for succes
Du bliver en del af et stærkt team i en ambitiøs butik, der
hver dag arbejder målrettet på at give vores kunder – såvel
købere som sælgere af boliger – en ekstraordinær professio-
nel rådgivning. Vi er en del af Nybolig Jan Milvertz med 4 bu-
tikker på Vest- og Sydsjælland samt en administration som
tager sig af de forretningsmæssige dele af driften. Vores or-
ganisation består af 35 dygtige kolleger, der gør det muligt
at trække på ressourcer og kompetencer fra hele paletten.

Du får
· et team af dygtige og dynamiske kollegaer
· In-house sagsbehandlere, så du kan koncentrerer dig om

at "tage til salg og sælge"
· løn i forhold til dine kvalifikationer.

Nybolig Jan Milvertz
Nybolig Jan Milvertz er repræsenteret i Næstved, Kalund-
borg, Slagelse og Skælskør.

Er du interesseret?
Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt, så send din ansøgning
til mjj@nybolig.dk allerede i dag. Vi behandler selvfølgelig din
ansøgning fortroligt og holder løbende samtaler.

BYENS SKARPESTE MÆGLER SØGES
TIL NYBOLIG JAN MILVERTZ I NÆSTVED

Nybolig er en af landets største ejendomsmæglerkæder. Vi består af godt 220 ejendomsmæglerforretninger, der tilsam-
men 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.


