SAGSBEHANDLER SØGES
TIL NYBOLIG ODENSE - THOMSEN, DEMIRHAN & LED
Er du dygtig og vil du være en vigtig del af et ambitiøst team?
Nybolig Odense har eget AdministrationCenter i Hjallese. Som sagsbehandler hos os får du et
spændende udfordrende job, hvor der er plads til personlig og faglig udvikling.
Dine kvalifikationer
Du er branchekendt og har erfaring i jobbet med alle de administrative elementer der er i salget af en bolig. For at få succes
skal du kunne arbejde selvstændigt og struktureret, men samtidig være holdspiller for hele virksomheden.
Som sagsbehandler kommer du til at have meget kontakt med kunderne, så det er en fordel, hvis du kan lide at arbejde
med mennesker og går op i at give kunderne en god oplevelse.

Vi forventer også, at
- du bruger IT som et dagligt arbejdsredskab, herunder gerne C&B.
- du er systematisk og vant til at arbejde struktureret.
- du formulerer dig tydeligt i skrift og tale.
- du er fleksiber.

Et udfordrende og alsidigt job
Som sagsbehandler får du et udfordrende fuldtidsjob og en arbejdsdag, der ofte er hektisk.
Du kommer til at deltage aktivt i sagsarbejdet for alle vores 7 forretninger.

Du får
- et spændende branche med daglige udfordringer.
- arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på at vinde.
- et team af 7 dygtige og dynamiske kolleger, heraf 5 i AdministrationCentret.
- en del af et hold på mere end 30 kolleger som alle har det mål, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

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

Er du interesseret?
Send din ansøgning til direktør Jesper Fruerlund på jfd@nybolig.dk eller ring på 21699551 inden 7.oktober 2019
Ansøgningen behandles fortroligt og vi holder løbende samtaler med kandidater.

Nybolig er en af landets største ejendomsmæglerkæder. Vi består af godt 220 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.
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