
Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

Ons kantoor is op zoek naar een

ONDERNEMENDE RMT MAKELAAR (FULLTIME)

ENTHOUSIASTE KRMT MAKELAAR (FULLTIME)

Kanters Garantiemakelaars heeft in de regio Dongen en Gilze Rijen een goede positie opgebouwd als makelaar in wonen en bedrijfsmatig vastgoed. 
Door de blijvende groei van onze portefeuille zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde makelaar. Als makelaar houd je je bezig met het 
aan-/en verkopen, aan-/verhuren, taxeren  van woningen en met nieuwbouwprojecten. Veelvuldig contact met eigenaren, vastgoedbeleggers, 
notarissen en hypotheekverstrekkers leiden ertoe dat het vak van makelaar bij Kanters Garantiemakelaars enorm veelzijdig is.
Wat jij meeneemt

• Je bent Register Makelaar-Taxateur (RMT)
•  Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden
• HBO werk- en denkniveau
• Een dienstverlenende en accurate werkwijze
• Teamspeler
• Klantvriendelijk, representatief en gedreven

•  Initiatiefrijk, pragmatisch, multitasken en goed met mensen om 
kunnen gaan

•  Bij voorkeur woonachtig in een straal van 20 kilometer in ons 
werkgebied

•  Geen 9 tot 5 mentaliteit en zelfstandig kunnen werken

Wij bieden een gevarieerde en veelzijdige fulltime functie met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, in een hecht team met 
korte lijnen en in een dynamische branche. Marktconforme arbeidsvoorwaarden. Heb jij de ambitie om carriere te maken dan bieden wij je de 
mogelijkheid om in de toekomst zelfstandig een vestiging te exploiteren.

Wat jij meeneemt

•  Je bent Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (KRMT) of stude-
rend hiervoor

• Representatief en cliëntgerichte houding
•  Je bent commercieel en dienstverlenend ingesteld

• Passie voor onroerend goed
•  Je bent creatief, ziet en denkt in mogelijkheden en kansen
•  Je bent overtuigend in handelen en communiceren

Wij bieden je een uitdagende baan in een professionele omgeving met veel ruimte voor eigen initiatief. Marktconform salaris en mogelijkheid tot het 
volgen van trainingen om het beste uit jezelf te halen.

Ben jij na het lezen van deze vacatures enthousiast geworden en wil je graag voor Kanters Garantiemakelaars aan de slag? Stuur dan jouw motivatie 
en c.v. aan de heer A.W. Kanters naar aad@kanters.net

Kanters Garantiemakelaars, Mgr. Poelsstraat 9, 5103 BD Dongen
Telefoon: 0162 – 31 55 51, E-mail: aad@kanters.net


