Ejendomsmægler søges til Nybolig Svanemøllen
Vil du være en del af succesen?
I forbindelse med åbningen af vores 3. forretning på Østerbro, søger vi en dygtig
ejendomsmægler, der har evnerne og lysten til at være en del af vores fantastiske team. Vi
er et ejendomsmæglerfirma med 4 forretningssteder og 13 ansatte. Vi sætter en stor ære i
at repræsentere vores kunder og deres hjem på en seriøs og eksklusiv facon. I København
har vi været den mest omsættende Nybolig forretning 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.
Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt med salg og vurdering af ejendomme på
Østerbro.
Du vil blive en del af et kvalitetsbevidst team, hvor konkurrence, drive og det at være den
bedste er i højsædet. Vi lever af tilfredse kunder i en hverdag med fuld fart på.

Nybolig
Thomas Boye Jensen



Østerbro
Dag Hammarskjölds Allé 34
2100 Købenahvn Ø



Østerbrogade
Østerbrogade 102
2100 København Ø

Dine primære arbejdsopgaver:



Svanemøllen
Nygårdsvej 52
2100 KøbenHavn Ø

• Kommissionerne og salg af ejerboliger.
• Opsøgende salg og kanvas.
• Løbende opfølgning på butikkens kunder såvel sælgere som købere.



Hellerup
Strandvejen 130E
2900 Hellerup

Vi forventer, at du:
• Har erfaring som ejendomsmægler eller sælger i ejendomsmæglerbranchen.

www.nybolig.dk

• Er seriøs og meget målrettet.
• Er en super team-player, der går en ekstra meter for at hjælpe en kollega, når behovet
opstår.
• Kan dokumentere resultater.

Vi tilbyder:
• En spændende, travl og afvekslende hverdag i byens mest vækstende ejendomsmæglerbutik.
• En attraktiv aflønning, hvor ekstra arbejdsindsats belønnes.
• En dynamisk arbejdsplads med god hold-ånd og plads til smil.
• En seriøs ejendomsmæglerkæde med stærke samarbejdspartnere.

Hvis du er interesseret:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Thomas Boye Jensen på telefon 2214 0705.
Send en skriftlig ansøgning hurtigst muligt til: Nybolig Thomas Boye Jensen - Svanemøllen
Nygårdsvej 52
2100 Købehavn Ø
E-mail: tbj@nybolig.dk
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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