NYBOLIG ROSKILDE OG JYLLINGE SØGER
SALGSTRAINEE/JUNIORMÆGLER
Vil du have en uddannelse i ejendomsmæglerbranchen? Og er du serviceminded, selvstændig
og villig til at lære?
Så er det måske dig, der kan blive en del af vores stærke team. Som elev i Nybolig kommer du
ind i en moderne mæglerkæde, hvor du hurtigt får opgaver og ansvar.
Dine kvalifikationer
•Du har måske en smule erfaring med ejendomsmæglerbranchen.
•Erfaring fra butik eller relateret servicebranche
•Du har gennemslagskraft, personligt drive og er beslutningsdygtig.
•Du er initiativrig og ved, og forstår at overholde aftaler
•Du er troværdig og imødekommende og er god til at skabe og vedligeholde relationer.
•Du trives godt med og motiveres af salget og kundekontakten.
•Meget gerne lokal
•Du er vedholdende og flittig, og arbejder gerne nogle ekstra timer for at nå i mål
•Du kan arbejde selvstændigt og i højt tempo uden at miste overblikket.

Vi tilbyder dig
•Et godt og krævende job med masser af udviklingsmuligheder.
•God oplæring i alle opgaver
•Frihed under ansvar
•En spændende branche med daglige udfordringer.
•Et fantastisk team med et god stemning, skønne kollegaer og godt humør
•Er arbejdsplads hvor det skal være sjovt at møde på arbejde
•Løn i forhold til dine kvalifikationer.

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

Er du interesseret?
Send din ansøgning til abx@nybolig.dk - opslaget er aktivt indtil stillingen er besat
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til indehaver Allan Bendsen på telefon 20 30 59 82

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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