
Op dit moment zijn wij op zoek naar:

EEN ASSISTENT
MAKELAAR 
die graag onderdeel wil worden van een stabiele, bloeiende organisatie. De 
assistent makelaar gaat ondersteuning bieden in de verdere uitbouw van onze 
portefeuille. De werkzaamheden zijn o.a. gericht op de aankoop, verkoop, en 
verhuur van bestaande- en nieuwbouw woningen. Denk hierbij aan alle 
gebruikelijke werkzaamheden als afspraken inplannen, koop- en huurovereen- 
komsten, waarde advies- en taxatierapporten voorbereiden en opstellen en 
eventueel (op termijn) het doen van bezichtigingen en het plegen van acquisitie 
Kortom, een uitdagend takenpakket met een binnen- en deels buiten functie.

Daarnaast zal je een grote medeverantwoordelijkheid krijgen voor het kantoor zelf. 
Bij afwezigheid van de makelaar ben jij het aanspreekpunt die de zaken draaiend 
houdt. Tevens ben je ook iemand die af� niteit heeft met Social Media en Internet.

FUNCTIE EISEN
• Goede sociale, commerciële vaardigheden
• Servicegericht en professioneel
• Bekend met en bij voorkeur woonachtig in regio Bunschoten
•  Bij voorkeur bezig met de opleiding ARMT, of in het bezit van het ARMT diploma
•  Bij voorkeur min.2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in de

 woningmakelaardij
•  Goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het NL
• Kennis van Excell en Word
• Representatief in gedrag en uiterlijk
• Een � exibele en klantgerichte instelling
• Probleemoplossend denkvermogen
• Resultaat gericht
• Brengt het geleerde snel in praktijk

WIJ BIEDEN JOU
• Een marktconform salaris
• Groeimogelijkheden tot ondernemerschap
• Een omgeving voor zelfontplooiing
• De kneepjes van het vak en kennis van de woning markt
• Een gezellige en informele sfeer
• Mogelijkheid tot netwerk uitbreiding

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? E-mail jouw CV en 
motivatie voor 27 februari 2019 naar ted@meerwaerde.nl t.a.v de heer 
T.E.Duyst

Register Makelaars  

Hypothecair Planners  

 Financieel Planner  

Pensioenadviseurs  

Registeradviseur in Assurantiën  

Risk Management Consultant  

Registeradviseur  

Verzuim- en Inkomensmanagement  

Samen bouwen aan uw financiële Meerwaerde

KERKSTRAAT 10     TELEFOON 033-2981870     INFO@MEERWAERDE.NL     WWW.MEERWAERDE.NL

Meerwaerde � nancieel adviseurs-

makelaars is actief in de woning- 

makelaardij in Bunschoten en de 

Regio Amersfoort. Wij omschrijven ons 

bedrijf als een inspirerende, open en 

informele werkomgeving. Samen met 

je collega’s ga je de uitdaging aan om 

doelen te bereiken. Dit lukt jou doordat 

wij je veel bewegingsvrijheid bieden. 

Door de leuke omgang met je collega’s, 

moderne kantoorfaciliteiten en de 

� exibiliteit die wij je bieden ga je elke 

dag met een glimlach naar je werk.

IS JOUW PASSIE 
ONROEREND GOED?




