
Du er:

•  Topmotiveret, positiv og energifyldt ejendomsmægler

•  Klar til at have din egen forretning og ønsker at sætte dit eget præg på forretningsudviklingen

•  Klar til en ny udfordring, er dynamisk, og har et stort drive til at opbygge et dynamisk og  
    velfungerende team

•  Klar til fastholdelse af vores nuværende markedsandel - og i særdeleshed at udvide denne ved 
    en målrettet og vedholdende indsats

•  Erfaren indenfor mæglerbranchen, kan dokumentere gode salgs- og kommissionerings-
    resultater og har bevist, at du kan gøre en forskel som mægler

•  Som person engageret, udadvendt, kundeminded og har gode samarbejdsevner. Du hviler 
    i dig selv og er drevet af ønsket om succes. Du forstår at arbejde struktureret og målrettet i  
    din hverdag og kan begå dig over for alle typer mennesker, og så er du parat til at smøge
    ærmerne op

I Estate indgår vi løbende nye Partneraftaler. Fx ved generationsskifte i en eksisterende forretning eller ved 
opstart af en ny. Således tilbyder vi med jævne mellemrum en fantastisk mulighed for at blive selvstændig inden 
for et af landets stærke ejendomsmæglerkoncepter. Estate er en del af Nykredit-koncernen, og som Partner får 
du en fuld produktpalette og distributionskraft i ryggen. 
Samtidig har vi et tæt samarbejde med over 700 pengeinstitut-filialer over hele landet. Det giver dig adgang til 
et stort, professionelt netværk og dermed et bredt indtjeningsgrundlag.

ESTATE UDVIDER I AARHUS OMRÅDET. 
ER DU DEN KOMMENDE INDEHAVER?

Du får:

•  Et stærkt og moderne brand

•  Store fordele af vores tætte samarbejde med Nykredit og Totalkredit-pengeinstitutter

•  Dygtige kollegaer landet over 

•  De bedst tænkelige salgsværktøjer 

•  Effektiv markedsføring

•  Løbende efteruddannelse 

•  En kompetent dialog og støtte til udvikling af din mæglerforretning

Ring allerede i dag for en fortrolig og uforpligtende snak om 
mulighederne i Estate til kædedirektør Bertel Bang på mobil 4019 7293 
eller markedschef Per Aarrup på mobil 4010 0025.


