FUNCTIE OMSCHRIJVING BIV STAGIAIR

CENTURY 21 DE VASTGOEDMAKELAAR is een dynamische en snelgroeiende organisatie met een
expertise binnen de regio Meetjesland en Brugge. Met onze persoonlijke en gedreven aanpak
proberen wij onze klanten elke dag het beste van het beste te bieden en helpen wij hen met de
belangrijkste beslissingen in het leven.
Vandaag is CENTURY 21 DE VASTGOEDMAKELAAR in volle expansie! Niet alleen zetten wij volop in
op het Meetjesland, maar daarnaast schieten wij ook uit de startblokken in de regio BRUGGE. Juist
daarom zijn wij vandaag op zoek naar een Commercieel gedreven BIV Stagiair
U zet mee uw schouders onder de groei van ons CENTURY 21 De Vastgoedmakelaar kantoren. Na
een eerste opleidingsperiode krijg je een aantal eigen dossiers toegewezen en groei je verder naar
het actief uitbouwen van je eigen portefeuille.
Je richt je voornamelijk op de regio Brugge, maar hebt er geen moeite mee om bij uitbreiding ook
aan de slag te gaan in de regio Meetjesland.

Volgende taken behoren tot jouw takenpakket:
•
•
•
•
•

Je leert in eerste instantie alle facetten van de job aan de balie en intern. Geleidelijk krijg je
de verantwoordelijkheid over enkele verhuur- en verkoopdossiers
Na je opleiding, ga je commercieel aan de slag en trek je nieuwe klanten aan door actieve
prospectie. Je focus ligt op de inkoop van panden
Je neemt systematisch meer verantwoordelijkheid en groeit naar een volwaardige
makelaarsrol
Je leert je profileren als een partner voor de klanten en biedt hen steeds de beste oplossing
Je scherpt je commerciële talenten aan met up -en cross-selling binnen de andere divisies
van onze groep (verzekeringen en beleggingen).

Profiel
•
•
•

•
•

Je voldoent aan alle voorwaarden om als
BIV stagiair aan de slag te gaan.
Je bent dynamisch, leergierig en
enthousiast.
Je bent een teamplayer die ervan houdt
om met mensen te werken. Binnen ons
kleine team heb je geen schrik om je
handen vuil te maken Uiteraard ben je
ook leergierig en sta je te springen om bij
te leren.
Je bent vlot in de omgang en
contactvaardig.
Je bent Nederlandstalig en weet ook je
mannetje te staan in het Frans en Engels.

Aanbod
•
•

•

Je komt terecht in een klein
dynamisch team met grote ambities
Je krijgt de mogelijkheid om jezelf
verder te ontwikkelen en samen met
de
onderneming te groeien. Initiatief,
ambitie en een mooie portie lef
worden geapprecieerd.
Je krijgt een aantrekkelijke ereloon en
hebt de kans om binnen onze groep te
up – en cross-sellen naar andere
producten die wij aanbieden
(verzekeringen, beleggingen, etc) met
een mooie commissie.

