
Je bent het eerste gezicht dat mensen zien
wanneer ze binnenkomen op ons kantoor te
Bocholt, dus …. Smile!  😊
Je biedt ondersteuning voor het volledige
immosign+ team;
Je bent thuis in sociale media;
Je staat in voor een punctueel,
administratief dossierbeheer;
Je draagt de normen en waarden van ons
kantoor hoog in het vaandel;
Je denkt actief mee over de optimalisatie
van het kantoor;
Je springt bij voor plaatsbezoeken bij
verhuur en verkoop;

Minimaal 2 jaar ervaring in de
vastgoedsector;
Je bent klantgericht: vriendelijkheid,
openheid en geduld zijn voor jou een
tweede natuur én een absolute must in deze
job;
Je verstaat de impact van een glimlach;
Je hebt ervaring met klantencontact en
bent communicatief sterk;
Je hebt een verzorgd voorkomen;
Je bent flexibel en stressbestendig

Wij zoeken commercieel
vastgoedtalent!

Ben jij gebeten door de vastgoedmicrobe en
ben je op zoek naar een uitdagende job in een
vooruitstrevend vastgoedkantoor? Dan ben je
bij ons aan het juiste adres! 

Jouw opdracht

Jouw profiel
Klantvriendelijkheid is jouw middle name!



Je kan werken met apple software;
Ervaring met vastgoedsoftware is een
pluspunt;
Je bent een geboren organisatietalent;
Je houdt van teamwork en communiceert
op een open en eerlijke manier met je
collega’s;

Deze job kan worden uitgeoefend als
bediende of als zelfstandige;
Deeltijds of voltijds;
Een innovatief, tof vastgoedkantoor te
Bocholt en Bree bestaande uit een team van
3 dames;
We beschikken over een zeer groot netwerk
dat steeds verder groeit;
Wij bieden een supertoffe werksfeer en
zorgen op tijd voor ontspanning door
teambuildings en een gezellige babbel bij
een hapje en tapje;
Aantrekkelijk basisloon met bijkomende
voordelen al naargelang het profiel en
ervaring;
Je komt terecht in een sterk ambitieus team
met een work hard, play hard mentaliteit;
Je krijgt een leuke werkplek en wordt
wegwijs gemaakt in ons kantoor, met onze
zeer geoptimaliseerde werkwijze.

Multitasken en organiseren? No problem!

Ons aanbod

Interesse?
Mail je CV met motivatiebrief naar
elke@immosign-plus.be. Tot binnenkort?

mailto:elke@immosign-plus.be

