Gepassioneerde vastgoedmakelaar gezocht
bij Verhelst Vastgoed in Sint-Job-in-‘t-Goor
Verhelst Vastgoed is met haar 2 kantoren in Brasschaat en Sint-Job-in-’t-Goor een vertrouwde naam in NoordAntwerpen en de voorkempen. Met ervaren, professionele en enthousiaste makelaars, syndici en rentmeesters in
eigen huis bieden Verhelst Vastgoed en Verhelst Beheer flexibele totaaloplossingen op maat voor elk
vastgoedproject dat verkoop of verhuur, gratis schatting en beëdigde VLABEL taxaties, projectontwikkeling,
syndicusactiviteiten en rentmeesterschap kan omvatten.

Over je toekomstige job
Je krijgt een specifieke regio toegewezen waarin jij hét gezicht en aanspreekpunt van Verhelst
Vastgoed wordt. Het hoofdkantoor in Sint-Job-in-‘t-Goor (en jouw vaste uitvalsbasis) levert
administratieve ondersteuning en handige marketingtools om je dossiers zelfstandig te beheren en
van A tot Z op te volgen. Jij zorgt onder meer voor:
•
•
•
•

actieve prospectie ter uitbreiding van je vastgoedportefeuille
residentiële vastgoedschattingen met argumenterend verslag
bezichtigingen organiseren en verzorgen met kandidaat-kopers
communicatie en onderhandelingen met de betrokken partijen

What’s in it for you?
•
•
•
•

Je komt terecht in een kleinschalig team dat collegialiteit en teamwork waardeert.
Je krijgt de tools en het vertrouwen om je klantenportefeuille zelfstandig te beheren.
Je contracttype is bespreekbaar. Wil je als zelfstandige of in loondienst aan de slag?
Je werkt voor een kantoor met vertrouwde naam en een onberispelijke reputatie.

Dit zijn absolute must-haves
•
•
•
•
•

Je deelt onze passie voor vastgoed en je volgt vastgoedrecht en sectornieuws uit interesse.
Je hebt al een eerste werkervaring op zak of je bent al meerdere jaren actief in de sector.
Je bent een vlotte en positief ingestelde communicator en een geoefend onderhandelaar.
Je bent een goedlachse teamplayer die ook gestructureerd zelfstandig kan en wil werken.
Je houdt de prioriteiten in het oog en past je flexibel aan om onze doelstellingen te halen.

Zo heb je een streepje voor
•
•

Je hebt al een B.I.V. erkenningsnummer of je bent bereid om alsnog je erkenning te behalen.
Je kent onze thuisbasis Sint-Job-in-‘t-Goor en/of de omliggende buurgemeenten als je broekzak.

Staat deze vacature je op het lijf geschreven?
Mail je cv naar Steve Verhelst (steve@verhelstvastgoed.be) en vertel ons vooral hoever je passie
voor vastgoed reikt en wat je het meest aanspreekt aan deze vacature.

