Fides makelaars zoeken een:

Ondernemende RMT-makelaar in Leiden e.o.
Je bent voor ons de ideale makelaar als je beschikt
over de volgende kwalificaties en eigenschappen:

Wij hechten waarde aan persoonlijke groei en
bieden je graag:

•

Je bent een ondernemende makelaar die zijn of haar eigen

•

Een inspirerende, open en informele werkomgeving;

markt door en door kent en verder weet uit te bouwen;

•

Volop carrièrekansen en trainingen om je te blijven

•

Je hebt een open instelling en een groot empathisch
vermogen, je weet mensen snel op hun gemak te stellen;

•

•

•

Je hebt lef en doorzettingsvermogen en bent ambitieus
en daadkrachtig;

•

ontwikkelen;
De inzet van kwalitatieve (ERA) marketinginstrumenten
ter ondersteuning van je werk;
•

Een sterk en actief netwerk van toonaangevende

Je bent een goede teamspeler, en gaat voor een prettige,

makelaarskantoren in Alphen aan den Rijn, Gouda,

inspirerende en resultaatgerichte werksfeer;

Nieuwkoop, Woerden, Utrecht, De Meern/Leidsche Rijn

Je begrijpt dat mensen ook buiten kantooruren met hun

en Houten;

woondromen bezig zijn, en staat graag voor hen klaar;

•

Nauwe samenwerking met ervaren nieuwbouwspecialisten en gedreven financieel adviseurs.

Over Fides makelaars

Passen we bij elkaar?

Voor Fides makelaars staat het belang van de klant altijd

Herken je jezelf in onze organisatiewaarden en voldoe je

bovenaan. Goede deals voor hen sluiten vinden wij belangrijker

aan het functieprofiel? Kijk je ernaar uit het team van Fides

dan snel je slag slaan. Kwaliteit, service en persoonlijke

makelaars te versterken? Dan nodigen we je van harte uit om te

aandacht vormen het fundament voor onze missie om de

solliciteren.

woondromen van onze klanten waar te maken; daar werken we
elke dag weer met plezier aan. Dat Fides makelaars succesvol

Stuur je motivatie en cv per e-mail naar Fides Boer:

zijn komt onder meer doordat we slim inspelen op nieuwe

fidesboer@demakelaarsorganisatie.nl.

ontwikkelingen in de markt en de toekomst altijd scherp in het

Nog vragen? Bel haar op 0348 - 488 001.

vizier houden. In onze visie verschuift het makelaarsvak meer

Fides werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

en meer van een onderhandelaar en intermediair naar een
coach die woningverkopers en kopers begeleidt bij het totale
verhuistraject. Vind jij dat ook?
Wij hebben onze krachten gebundeld met De Koning
makelaars met vestigingen in het Groene Hart en Utrecht.

F i d e s m a ke l a a r s
Woondromen waarmaken

