IMMO FRANCIS DE MEESTER – MARKT 8 | 8790 WAREGEM

Commercieel inkoper- verkoper vastgoed regio Waregem.
Functieomschrijving:
•
•
•

Je staat in voor de uitbreiding van de bestaande vastgoedportefeuille
Je doet aan gerichte prospectie (op baan en telefonisch)
Je volgt al je verkoopdossiers op van het eerste klantencontact tot en met het verlijden van
de akte.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedreven commercieel talent met vakkennis en passie voor vastgoed
Enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie (bv. ervaring in verkoop)
Geen 9-to-5 mentaliteit
Uitblinken in onderhandelen
Beschikken over veel overtuigingskracht en doorzettingsvermogen
Sterk in netwerken en een gemotiveerde teamplayer
Onberispelijk voorkomen, vlot, eerlijk en sociaal
In bezit van Rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties:
•
•
•
•
•
•
•

Vastgoed en terreinen zoeken
Klanten prospecteren
De noden van de klant bepalen (prijs, oppervlakte, locatie, ...) en de aanvraag formaliseren
Vastgoedtransacties uitvoeren: Verkopen
Administratieve documenten van de activiteiten opvolgen en invullen
Een onroerend goed aan een klant voorstellen
De klant over de aankoopvoorwaarden informeren

Persoonsgebonden competenties:
•
•
•

Commercieel zijn
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Vereiste studies/werkervaring:
•
•

Werkervaring in verkoop
Kennis vastgoed is een pluspunt

Talenkennis:
•
•
•

Nederlands
Engels
Frans
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Contract:
•
•
•

Vaste job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Leuke werksfeer in een jong en ervaren team in centrum Waregem.
Voltijdse vaste job met een degelijke vaste maandelijkse verloning, aangevuld met een
aantrekkelijk commissiesysteem.
Reële doorgroeimogelijkheden
Bij elk vastgoeddossier begeleiding door een ervaren administratief bediende
Je kan putten uit de kennis van de ervaren collega-makelaars
Firmawagen, tankkaart, Ipad en gsm

Plaats tewerkstelling:
Immo Francis De Meester
Markt 8
8790 Waregem

Hoe solliciteren?
Solliciteren met CV via e-mail: inge@demeester.be / Telefoon: 056 61 11 11

