ZELFSTANDIG VASTGOEDMAKELAAR

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 ZELFSTANDIG VASTGOEDMAKELAAR.
Als Zelfstandig Vastgoedmakelaar zet u uw schouders onder de groei van ons CENTURY 21 De
Vastgoedmakelaar kantoor te Brugge. Je bouwt je eigen portefeuille uit, beheert het verkoopsproces van A tot
Z en toont je een betrouwbare en betrokken partner die de juiste ondersteuning biedt op elk vlak.
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 bent commercieel ingesteld en hebt geen schrik om je in te zetten voor de commerciële uitbouw
van ons kantoor: Je gaat actief op zoek naar nieuwe klanten en weet zo je eigen portefeuille aan
panden uit te bouwen.
Je beheert, controleert en structureert het aankoop -en verkoopproces van A tot Z en je rondt
verkopen succesvol af.
Je bent het aanspreekpunt voor je klanten en profileert je als een betrouwbare partner
Je begeleidt de kandidaat-kopers bij hun bezoek aan panden
Je staat in voor een correcte en nauwkeurige afhandeling van de dossiers
Je bent communicatief vaardig, sociaal en begrijpt wat onze klanten daadwerkelijk nodig hebben.
Tenslotte ben je ook een teamplayer en zie je opportuniteiten om te up – en cross sellen voor de
andere diensten binnen onze groep (verzekeringen en beleggingen).

Profiel
•

•

•
•

•

Je bent in het bezit van BIV erkenning en
hebt reeds enkele jaren ervaring in de
vastgoedmarkt
Je hebt een netwerk in de regio Brugge.
Kennis van de regio Meetjesland is een
pluspunt
Je bent sociaal, klantgericht en weet hoe
met mensen om te gaan
Je houdt van uitdagingen, bent sterk
gemotiveerd en wil samen groeien met
onze onderneming
Je bent Nederlandstalig, maar weet ook je
mannetje te staan in het Frans en Engels.

Aanbod
•

•
•

•

Je gaat aan de slag in een filiaal van ‘s
werelds grootste vastgoedorganisatie–
CENTURY 21 en bouw aan de carrière van
je leven. Je krijgt de kans om opleidingen
te volgen in de CENTURY21 Academy en
om
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 vergoeding 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.

