Word jij onze nieuwe collega?

S-Makelaars is per direct op zoek naar een

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 0,5 FTE
Heb jij affiniteit met vastgoed en werk je graag in een zelfstandige en ondersteunende functie? In deze allround
functie ben je de spin in het web van S-Makelaars. Je ondersteunt onze makelaar en adviseurs waar nodig en bent
tevens verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het kantoor.
De functie
Tot de taken van de Commercieel Medewerker Binnendienst behoren o.a.:
• Het ondersteunen van de makelaar bij de dagelijkse gang van zaken;
• Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van dossiers;
• Het begeleiden van klanten bij de aankoop, verkoop en verhuur van woningen;
• Het maken van afspraken voor bezichtiging van een woning in de verkoop of verhuur;
• Het opstellen van koop- en huurovereenkomsten.
Profiel
• MBO/HBO werk- en denkniveau;
• Administratief sterk onderlegd;
• Goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Je bent organisatorisch sterk en je hebt goede sociale vaardigheden;
• Dienstverlenende- en servicegerichte instelling;
• Collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid zijn een must;
• Klantvriendelijk en commercieel;
• Vaardigheid met PC-toepassingen;
• Je werkt gestructureerd en efficiënt;
• Je hebt oog voor de zaken die spelen en bent proactief;
• Werkervaring in een vergelijkbare functie geeft je een streepje voor.
Wij bieden
• Een uitdagende functie voor 20 uur per week (maandag t/m vrijdag);
• Het is mogelijk deze functie te combineren met de openstaande functie voor Management Assistent bij S-Fin & Myburgh;
• Veel verantwoordelijkheid met ruimte voor eigen invulling in een klein team;
• Absoluut de ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen onze organisatie;
• Een prima salaris.
Spreekt de functie jou aan of wil je graag meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Deborah Meeuwsen,
telefoon: 0316-342433 of e-mail: d.meeuwsen@sfin-myburgh.nl.

Volg ons actuele woningaanbod
S-Makelaars.nl
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