En wegens groei van de organisatie
is de vacature ontstaan van een:
ID Bedrijfsmakelaars bestaat sinds 2005. We
werken voor een brede diversiteit aan leuke
opdrachtgevers en klanten. Onze organisatie
is in Hilversum geboren en getogen; we kennen
daarom het dorp en de directe regio, we weten
wat er speelt en wat er niet speelt. Voor velen
in ons netwerk zijn wij intussen uitgegroeid
tot een logische vanzelfsprekendheid op het
gebied van bedrijfsmakelaardij. In welke
vorm dan ook. We zijn ondernemend met
commercieel vastgoed. Op ons kantoor in
Hilversum werken we met een leuke frisse
jonge groep ambitieuze en gemotiveerde
mensen, die er altijd bovenop zit en die
communicatie beschouwt als de sleutel tot een
succesvolle en vruchtbare samenwerking. We
staan voor een collegiale, alerte en proactieve
aanpak. We zijn daadkrachtig. Met humor. En
professionele zakelijkheid. Zo simpel is het.

BEDRIJFSMAKELAAR
A-RMT of RT (m/v - fulltime)
Ben jij:
 d
at enthousiaste en commerciële talent dat binnen een gedreven team het aanspreekpunt is?
 
die 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?
 
de teamplayer die vanuit diplomatie & tact doelen bereikt?
 
die professional die duidelijk communiceert op alle niveaus?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
 J
e bent persoonlijk adviseur voor professionele partijen in het commercieel vastgoed om de vraag
naar en 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.

Wat vraagt de functie?








bo opleiding Vastgoed en Makelaardij en/of de SVM-opleiding Makelaardij;
H
Minimaal A-RMT registratie;
Bij voorkeur relevante ervaring in een vergelijkbare functie in het vastgoed;
Affiniteit op het gebied van marketing en social media;
Je bent flexibel, proactief en creatief;
Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden;
Je bent woonachtig in de regio.

Wat biedt ID Bedrijfsmakelaars?

Rob van Dort
Specialist in Omzetverhoging
WERVING & SELECTIE
SALES & MANAGEMENT COACHING

 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?
 E
rmerzand 4, 7843 PN Erm
T: +31 (0)85-773 96 66
E: info@robvandort.nl

M: +31 (0)6-1870 4510
I: www.robvandort.nl

Rob van Dort doet de Werving & Selectie voor deze vacature. Je kunt jouw CV, motivatie en
(pas)foto mailen naar rob@robvandort.nl o.v.v. ID Bedrijfsmakelaars.
Voor vragen kun je Rob van Dort bereiken via +31 (0)6-1870 4510.

