Commercieel medewerker inkoop/verkoop
Ben je gedreven en op zoek naar een interessante uitdaging in een groeiend bedrijf?
Gevonden!
Wij zijn steeds op zoek naar een gedreven commercieel medewerker inkoop/verkoop, als
bediende, zelfstandige of BIV stagiair.
Contacteer ons snel indien je interesse hebt en ons team wilt versterken.
Een huis kopen of verkopen is één van de belangrijkste dingen in het leven. Het verandert
je leven, bepaalt je toekomst, creëert een thuis ... Voor ons, bij Woonhoek vastgoed, is het
begeleiden en ondersteunen van elk nieuw verhaal onze passie.
Functie
•

Commercieel medewerker inkoop/ verkoop, als bediende, zelfstandige of BIV
stagiair

Regio
•

Lokeren – Zele – Berlare – Waasmunster – Lochristi – Sint-Niklaas – Hamme –
Stekene – Temse – Beveren

Functieomschrijving

De job in een notendop
Als commercieel talent maak je jou thuis in je regio : je legt er contacten en bouwt een
portefeuille aan panden te koop uit. Je bent vaak op de baan om bezoeken te doen,
intakegesprekken te voeren, om prospectie te doen... Op kantoor zorg je voor
de administratie van je dossiers en plan je jouw agenda door bezoeken vast te leggen etc.
De kers op de taart van deze gevarieerde opdracht is het sluiten van een deal. De ultieme
voldoening volgt wanneer je een gelukkige koper en verkoper kan laten vertrekken met een
picobello verkoopovereenkomst. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega’s en mag
rekenen op de ondersteuning van je kantoorverantwoordelijke.
Functievereisten
•
•
•
•
•
•

Het bezit van uw BIV-nr. of de mogelijkheid tot het statuut van stagiairvastgoedmakelaar zijn een troef.
Enige ervaring in het vastgoed is een pluspunt.
U bent sociaal en weet hoe met mensen om te gaan.
U heeft een hoog empatisch vermogen en de nodige emotionele intelligentie.
U bent flexibel qua werktijd en heeft geen 9 to 5 mentaliteit en wil hard werken (veel
avondwerk en soms zaterdagwerk).
U heeft een verzorgd voorkomen.

•
•
•
•
•
•

U houdt van uitdagingen en u bent sterk gemotiveerd en ambitieus.
U bezit een goede portie commerciële vaardigheden.
U bezit een goede portie perfectionisme en verantwoordelijkheidzin en wil altijd het
beste voor uw klanten.
U bent ondernemend, communicatief en bent bereid om in teamverband te werken.
U bent positief ingesteld!
U woont tussen Gent en Antwerpen, bent bekend met en in uw regio!

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijke verloning in functie van de door jouw gerealiseerde omzet
Extralegale voordelen
Aangename werksfeer
Verantwoordelijkheid
Team van jonge, gedreven, gemotiveerde medewerkers
Interessante uitdaging in een continu groeiend bedrijf
Praktijkgerichte opleidingen
Interne opleiding en ondersteuning. U krijgt een kwalitatieve opleiding.
U maakt deel uit van een jong en dynamisch team.

Reageer
Interesse? Stuur uw brief, CV en foto naar philippe@woonhoekvastgoed.be of Woonhoek
vastgoed, Durmelaan 24, Lokeren t.a.v. Philippe Florizoone.
Discretie wordt gegarandeerd.

Spontane sollicitatie
Vind je tussen onze openstaande vacatures niet onmiddellijk wat je zoekt maar zou je wel
graag bij één van de afdelingen van Woonhoek vastgoed werken?
Aarzel dan zeker niet om spontaan te solliciteren. Wij leren jou graag kennen want voor
gemotiveerd talent schuiven we graag een extra stoel bij.
Reageer
Interesse? Stuur uw brief, CV en foto naar philippe@woonhoekvastgoed.be of Woonhoek
vastgoed, Durmelaan 24, Lokeren t.a.v. Philippe Florizoone.
Discretie wordt gegarandeerd.

