Wegens groei van de organisatie
is de vacature ontstaan voor een:
ID Bedrijfsmakelaars is een actief NVM
makelaarskantoor en bestaat tezamen met

BEDRIJFSMAKELAAR
A-RMT of RT (m/v - fulltime)

ID Woningmakelaars uit 12 medewerkers.
ID Bedrijfsmakelaars is gevestigd in een
sfeervolle kantoorvilla te Hilversum. Als
vastgoedadviseurs zijn we bekend met

Ben jij:

specifieke aspecten van de markt binnen

 H
et enthousiaste en commerciële talent dat binnen een gedreven team het aanspreekpunt is?
 D
e ondernemende man of vrouw die kwaliteit op maat voor bestaande en nieuwe klanten biedt
om zo onze marktpositie te behouden en verdere groei te realiseren?
 D
e teamplayer die vanuit diplomatie & tact doelen bereikt?
 D
e professional die duidelijk communiceert op alle niveaus?

de publieke en private sector. We handelen
snel en accuraat namens zowel private
ondernemingen, vastgoedeigenaren,
projectontwikkelaars / bouwbedrijven als

Wat zijn jouw werkzaamheden?

beleggers en (semi-)overheden. Kortom; een

 J
e bent persoonlijk adviseur voor professionele partijen in het commercieel vastgoed
om de vraag naar en het aanbod van bedrijfsmatige objecten op elkaar af te stemmen
 
Je zoekt naar nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor cliënten en adviseert bij
nog te creëren locaties
 
Je brengt huur- en koopvoorstellen uit en je voert onderhandelingen die leiden
tot een definitieve transactie

actieve partner voor commercieel vastgoed in
Midden Nederland.

Wat vraagt de functie?








H
bo-opleiding Vastgoed en Makelaardij en/of de SVM-opleiding Makelaardij
M
inimaal A-RMT registratie
B
ij voorkeur relevante ervaring in een vergelijkbare functie in het vastgoed
A
ffiniteit op het gebied van marketing en social media
J
e bent flexibel, proactief en creatief
U
itstekende communicatieve en commerciële vaardigheden
Je bent woonachtig in de regio

Wat biedt ID Bedrijfsmakelaars?

Rob van Dort
Raadgever voor Ondernemers
SALES & MANAGEMENT CONSULTANCY
THE ART OF RECRUITMENT
TALENTENPROFIELEN
 
Ermerzand 115, 7843 PR Erm
 
Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn
T: +31 (0)6-1870 4510
E: info@robvandort.nl
I: www.robvandort.nl

 E

en professionele uitstraling met een gevestigde naam in de regio en een team
dat graag samen met jou verder werkt aan succes
 
Een omgeving waarbinnen je jezelf kunt blijven ontwikkelen
 
Lopende opdrachten en bestaande portefeuille met een grote diversiteit aan
bedrijfsmatige objecten
 
Passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op opleiding en ervaring
 
Auto en telefoon van de zaak

Ben jij degene die wij zoeken?
Kijk voor meer informatie over ID Bedrijfsmakelaars BV op www.idbedrijfsmakelaars.nl.
Rob van Dort - Raadgever voor Ondernemers - doet de recruitment voor deze vacature. Je kunt jouw
cv, motivatie en (pas)foto mailen naar rob@robvandort.nl o.v.v. ID Bedrijfsmakelaars 19318.

