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Pracovná ponuka
Popis pracovnej ponuky :
Hľadáme najmä abmicióznu a komunikatívnu realitnú maklérku pre oblasť Bratislava - Staré mesto, pre
komplexné zabezpečenie procesu realizácie obchodných prípadov zameraných na predaj/prenájom rezidenčných
a komerčných nehnuteľností.
Hlavné pracovné činnosti:
■Získavanie porfólia nehnuteľností /exkluzívna, neexkluzívna báza/ ■Obhliadky nehnuteľností ■ Inzercia,
správa a pravidelný update svojej databázy■Pravidelný kontakt so svojimi klientami, budovanie a
udržiavanie dobrých vzťahov s nimi prostredníctvom profesionálneho prístupu, tvorba databázy
klientov■Zabezpečenie procesnej správnosti predkladanej dokumentácie k realizovaným obchodným
prípadom■Zabezpečenie predkladania pravidelných správ o činnosti v súlade so stanovenými pravidlami
Požiadavky na kandidáta:
■ Vzdelanie min. SŠ s maturitou alebo VŠ ■ Osobnostné predpoklady a profesné skúsenosti ■ Aktívna
znalosť práce s ľuďmi s orientáciou na klienta ■ Znalosti a skúsenosti v rokovaniach s ľuďmi – výhoda ■
Schopnosť poradiť a presvedčiť ■ Asertivita a empatia v správnej kombinácíí ■ Skúsenosť s prácou
realitného makléra – výhoda ■ Reprezentatívne vystupovanie ■ Komunikačné a organizačné schopnosti ■
Orientácia na dosiahnutie cieľa, výsledky a na efektivitu■Zodpovednosť a cieľavedomosť ■ Bezúhonnosť a
morálne zásady
Ďalšie predpoklady
■Znalosť minimálne anglického jazyka na komunikačnej úrovni ■ Znalosť každého ďalšieho jazyka
výhodou ■MS Office – bežný užívateľ■Internet Explorer / Mozilla Firefox – bežný užívateľ■Vlastný osobný
automobil – vzhľadom na charakter lokality nie je potrebný
Iné výhody
Stretávanie sa a komunikácia z bonitnou klientelou ■ Práca s kvalitným portfóliom nehnuteľností ■ Firemnú
kultúru založenú na tom, že práca s ľudmi nás baví a tiež na etických a profesionálnych základoch ■ Atraktívnu
a perspektívnu prácu s flexibilným pracovným časom ■ Časovú nezávislosť ■ Možnosť využívať
kancelárske priestory spoločnosti ■ Maximálnu marketingovú podporu (inzercia, reklama a podpora predaja)
■ Finančné ohodnotenie aj nad 50 % zo získanej provízie bez nutnosti podieľať sa na prevádzkových
nákladoch kancelárie
Termín nástupu Dohodou ■ Druh pracovného pomeru, živnosť, dohoda, alebo TPP
Informácie o výberovom konaní
V prípade Vášho záujmu o uvedenú pracovnú ponuku zašlite Váš životopis na e-mail: info@reliart.sk . Vopred
ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Skontaktujeme sa len s vybratými
uchádzačmi, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

