Estate Frederiksberg C - Gl. Kongevej
søger

mægler(e) søges

Gammel Kongevej 120, 1850 Frederiksberg C

Estate er for boligkøbere- og sælgere der har forventninger ud over det sædvanlige til der hvor
de bor og lever, og til dem der skal hjælpe dem fra bolig til bolig.
Det stiller store krav til vores evne til at se og forstå, hvad der gør en bolig og det område den
ligger i til noget særligt.
Hos Estate Frederiksberg C - Gammel Kongevej er vi et stærkt team af engagerede medarbejdere, der hverdag yder deres allerbedste for at sikre, at vi i hver eneste handel lever op til
kundernes forventninger eller overgår dem. Vi vil udvikle os og skabe resultater sammen!

Dine kvalifikationer
· Du
· Du
· Du
· Du
· Du
· Du
· Du
· Du

har erfaring med ejendomsmæglerbranchen og det finansielle marked
er passioneret og vil gøre en forskel
har vis grad af lokalkendskab til Frederiksberg/København
er ejendomsmægler og trives godt med og motiveres af opsøgende salgsarbejde
har gennemslagskraft, personligt drive og er beslutningsdygtig
er initiativrig og ved, hvad godt købmandsskab er
er troværdig og imødekommende og kan skabe og vedligeholde relationer
er en teamplayer der kan arbejde i højt tempo uden at miste overblikket

Vi tilbyder dig
· Et krævende job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
· Du kommer til at arbejde med high end boliger på Frederiksberg/København
· Mulighed for attraktiv løn uden loft
· En spændende branche
· Kompetente og dynamiske kolleger

Vil du vide mere
Kontakt Indehaver Mads Mygind på telefon 60150883
Ansøgning
Sendes til mmy@estate.dk og vil blive behandlet fortroligt.

Estate er et stærkt og veletableret brand i landets større byområder, hvor kæden er
repræsentertet med flere end 70 velbeliggende forretninger. Flere byer kommer til i de
kommende år, i takt med at vores ambitiøse vækstplaner bliver realiseret.
Estate er en del af Nykredit Mægler A/S, og har et stærkt samarbejde med Totalkredit
pengeinstitutter.
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