ERA BECUE ZOEKT EEN (STAGIAIR) VASTGOEDMAKELAAR (m/v)

Functie
•

Stagiair-vastgoedmakelaar (m/v) als zelfstandige met BIV-nummer

Werkomgeving
•

Zuid-West-Vlaanderen

Functieomschrijving
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Na een inwerkperiode en gedegen opleiding wordt u in eerste fase ingezet bij uw collega’s
van het onthaal waar u dagelijks in contact komt met klanten en kandidaat-kopers/verkopers.
Daarnaast helpt u bij het beantwoorden van alle telefonische contacten inzake panden te huur
en te koop.
Het up-to-date brengen van de etalage, actief beheren en digitaliseren van alle dossiers en
bijhorende documenten en sleutels ervaart u als een uitdaging.
Na deze eerste fase waarbij u voortdurend samen met een collega hebt gewerkt, start de
tweede fase, namelijk het verzorgen van de verhuurbezoeken + verslaggeving naar de
eigenaars nadien.
Terzelfdertijd wordt u een ‘senior-inkoper/verkoper’ toegewezen, waardoor u een duo vormt
met deze persoon die u dagelijks zal begeleiden bij de uitdaging van de job.
Het ‘scouten’ van de vastgoedmarkt, met als doel te weten wat er te koop staat en/of verkocht
werd, wordt voor u een dagelijkse routine.
Daarnaast zal u helpen bij het actief prospecteren en verder optimaliseren van het werkgebied
van uw senior inkoper/verkoper.
U wordt betrokken in alle taken van uw senior en wordt hierdoor de rechterhand voor uw
senior.
Periodiek wordt u een andere senior binnen het ERA Becue team toegewezen, zodat u het
klappen van de zweep, van verschillende leermeesters leert.
Tijdens gezamelijke evaluatiegesprekken wordt nauwgezet gecheckt hoe u de stage ervaart
en waar nog aandachtspunten zijn voor beide partijen.
Doel is om na 1 jaar stage u de knepen van het vak te hebben geleerd zodat u klaar bent voor
de job van uw leven, mogelijks binnen het ERA Becue team.

Functievereisten
•
•
•
•
•

In het bezit zijn van een BIV-nummer (is een vereiste bij een zelfstandige activiteit in het
vastgoed) -> indien nog niet in het bezit, helpen wij u bij het aanvragen van uw BIV-nummer.
U heeft een verzorgd voorkomen.
U bent een sociaal en extravert persoon.
U bent een team-player, en beschikt over een vlotte attitude waarbij samenwerking,
enthousiasme en doorzettingsvermogen u siert.
U beschikt over een rijbewijs B.
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Geboden
•
•
•
•

U komt terecht bij een gerenommeerd kantoor en netwerk van vastgoedmakelaars, ERA is in
zijn vakgebied marktleider in België.
U krijgt een praktijkgerichte kwalitatieve begeleiding en opleiding die u naar eigen wens verder
kan aanvullen.
U maakt deel uit van een jong dynamisch team van 15 mensen dewelke jaarlijks meer dan
365 eigendommen verkopen en 200 eigendommen verhuurt.
U bekomt een zeer aantrekkelijke verloning, afhankelijk van uw persoonlijke inzet en
motivatie.

Reageer
•

Interesse? Stuur uw CV + persoonlijke motivatie per mail naar kristof@erabecue.be

Wij contacteren u dan zo snel mogelijk voor een verhelderend en vrijblijvend gesprek!
Benieuwd naar ERA BECUE ?

www.erabecue.be
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www.erabecue.be
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