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Axel Lenaerts makelaars is een toonaangevend vastgoedbedrijf met kantoren in Gent, De Pinte en Sint-Niklaas. Wij
verfijnen onze expertise in residentieel vastgoed al meer dan twintig jaar. Sinds 1994 garanderen we onze klanten de
slimme, onderbouwde en persoonlijke service die ze verdienen. Ons motto: buitengewoon slim geregeld
Om ons VERKOOP team op het kantoor in GENT verder uit te breiden zijn wij op zoek naar een gedreven (stagiair)
vastgoedmakelaar
Job omschrijving:
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van en interesse voor de verkoop van nieuwbouwprojecten.
Je bent de contactpersoon voor koper en verkoper.
Je staat in voor het volledig verkoopproces.
Je onderneemt gerichte acties om een verkoop tot stand te brengen.
Je bent onderneemt gerichte acties om verkoopopdrachten af te sluiten. Daartoe maak je gebruik van ons
netwerk en klantenbestand om nieuwe relaties aan te knopen en verder uit te bouwen.
Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerders en kan rekenen op de steun van een heel team.

Jouw profiel:
•

•

•

•

•

Toonaangevend
Doordat je graag evoluties in de gaten houdt en vooruit denkt, verstevig je samen met je collega’s onze positie
elke dag.
Energiek
Je hebt een brandende passie voor het vak. Jouw enthousiasme biedt ons zuurstof, en wij hopen dat het ook voor
jou verademend werkt. Je neemt de tijd om op ontdekking te gaan naar nieuwe oplossingen om onze klanten
beter te kunnen begeleiden.
Slim
Transparantie is voor jou een kernbegrip. Net als creativiteit. Je durft anders te kijken en denken. Je bent ook
plichtsbewust en niet vies van administratie. Je kan je houden aan procedures teneinde samen een efficiënter
resultaat te bereiken.
Persoonlijk
Voor jouw draait de makelarij niet alleen om de omgang met gebouwen maar met de personen die erin leven. Je
haspelt niet zomaar dossiers af, maar je slaat bewust mee aan het denken. Je bent benieuwd naar de persoon
achter het verhaal en legt linken teneinde dossiers te realiseren en verkoopopdrachten binnen te halen.
Onderbouwd
Geen enkele opdracht is hetzelfde. Onze klanten zijn veeleisend. Dat vergt een grondige kennis van de markt,
diepgaande expertise op verschillende vlakken en een stevige omkadering door verschillende specialisten. Je
weet de specialisten te vinden en voelt je thuis in je vakgebied, of bent bereid om je daartoe voldoende bij te
scholen. Je hebt een hart voor Gent en kan gebruik maken van een potentieel netwerk in de regio.

Concreet:
•
•

•
•
•
•
•

Je werkt als zelfstandige en wordt ondersteund door ons team en onze infrastructuur.
Je hebt bij voorkeur een vastgoedopleiding genoten en reeds een eerste ervaring in de vastgoedsector
opgebouwd. Indien u geen specifieke vastgoedervaring kan je jouw kennis voldoende onderbouwen en is de juiste
motivatie een troef.
Je hebt een BIV nummer of bent bereid om een stage te volgen. Meer info over op www.biv.be
Wij bieden u een opdracht boordevol afwisseling met een ruime autonomie en veel verantwoordelijkheid;
Je werkt in een toonaangevend kantoor vlakbij Sint-Pietersstation.
Wij bieden u een aantrekkelijke vergoeding afhankelijk van uw persoonlijke inzet/- omzet.
Je kan ten laatste aan de slag vanaf september 2018

STUUR JE CV EN KORTE MOTIVERENDE ONELINER DEZE WEEK NOG NAAR WORKING@AXELLENAERTS.BE

