SALGSTRAINEE SØGES
RealMæglerne Olesen & Christensen ApS
Vanløses mest lokale mægler søger salgstrainee til et 2 årigt uddannelsesforløb. Du skal være
udadvendt med gode samarbejds- og salgsevner. Besiddelse af kørekort samt bil. Kørepenge
efter statens takster.
Vi er et lokalt og resultatorienteret team, hvor god kundeservice, seriøs rådgivning, loyalitet og
troværdighed er en selvfølge. Vi har mange gensalg fra tilfredse kunder. Vi er en del af en landsdækkende innovativ mæglerkæde med ca. 100 andre dygtige RealMæglerbutikker på landsplan.
Dine arbejdsopgaver:
Styring af køberkartotek, udarbejdelse af flyers og andet markedsføringsmateriale, fremvisninger
og salg af boliger – herunder primært ejerlejligheder og andelsboliger i den første del af perioden
og villaer lidt senere i forløbet. Herudover vurderinger for Jysk Realkredit samt div. forefaldende
arbejde.
Du vil få et spændende og meget afvekslende job hvor en god del af tiden, vil foregå i ”marken”
og hvor ingen dage er ens. Efter endt uddannelse, vil du have været bredt rundt i alle aspekter i
ejendomsmæglerbranchen.
Vi forventer, at du:
•
er seriøs, målrettet og god til at sælge
•
er struktureret og pligtopfyldende
•
kan arbejde selvstændigt og er velformuleret i skrift og tale
•
kan lide at have det sjovt på din arbejdsplads
•
det er en fordel hvis du har en baggrund som finansøkonom
Vi tilbyder:
•
masser af udfordringer i en dagligdag med, til tider, hektisk aktivitet
•
en aflønning, hvor ekstra arbejdsindsats belønnes. Ikke høj startløn men stort potentiale!
•
en sjov men seriøs arbejdsplads med dygtige kollegaer og plads til et smil
•
en seriøs ejendomsmæglerkæde i rivende udvikling
•
start gerne 1. december og senest 1. januar 2020.
Ansøgningsfrist 18102019 og gerne pr. mail. For yderligere info skriv til indehaver
Martin A. Olesen på mao@mailreal.dk . Du kan læse om vores butik på
www.realmæglerne.dk/vanlose
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