WE ARE HIRING
STAGIAIR-VASTGOEDMAKELAAR
REGIO LIMBURG

Do you breathe real estate and are you ready to enter the
market with unseen momentum?
Are you the one who’s going to make our team even better?

Who are we?
Momentum Vastgoed is een huiselijk, hands-on en no-nonsense
vastgoedkantoor gevestigd te Hasselt. Het wordt bezield door
Vincent Van Assche en Kirsten Simonaitis, beide gepassioneerde
en ervaren erkend-vastgoedmakelaars. Samen hebben zij een
ijzersterke juridische achtergrond en zijn zij geboren verkopers.
Ze creëren voor hun klanten keer op keer het momentum om zo
succesvol mogelijk te bemiddelen in een verkoop en gelijktijdig
de koper bij te staan in een zorgeloos koopproces.

Who are we looking for?
Je bent van plan je stage aan te vatten voor het behalen van je
BIV-nummer als erkend vastgoedmakelaar en werkt dus als
zelfstandige in hoofdberoep
Je ademt vastgoed en hebt een commerciële ingesteldheid
Je ziet opportuniteiten en bent niet vies van prospectie
Je beschikt over een hands-on mentaliteit en weet bij iedereen
een meer dan positieve indruk achter te laten

What’s the job?
Je staat in voor de in- en verkoop van je eigen
vastgoedportefeuille en behartigt deze dossiers van A tot Z.
Denk aan:
- Gefundeerde waardebepaling
- Intakegesprek
- Professionele bezichtigingen
- Onderhandelingen voeren in samenspraak met eigenaars
- Seal the deal
- Opstellen onderhandse verkoopsovereenkomst
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Je wordt in ieder dossier uiteraard nauw administratief en
juridisch ondersteund door de back-office, jouw collega’s en
stagemeester.
Je bent dus in staat je eigen portefeuille uit te bouwen,
langetermijn relaties te onderhouden met je klanten en kort op
de bal te spelen.
Je servicet je klanten door middel van een precieze en
professionele afhandeling, dit dankzij je expertise en
commerciële flair.
Je draagt de waarden en normen van ons kantoor hoog in het
vaandel en bezit het momentum-DNA.

What’s in it for you?
Je ontvangt een zeer aantrekkelijke verloning in functie van de
door jouw gerealiseerde omzet.
Je beheert je eigen agenda en krijgt een leuke (en mogelijke
vaste) werkplek in een prachtig kantoor.
Je komt terecht in een gezond, sterk ambitieus team met work
hard, play hard – mentaliteit waar de nodige aandacht wordt
besteed aan teamspirit en positiviteit.
Uiteraard word je eerst wegwijs gemaakt in het kantoor, onze
werkwijze, aanpak en zijn we fan van life-long learning.

Motivated?
Mail je CV en motivatiebrief naar info@momentumvastgoed.be.
Je ontvangt binnen de week antwoord.

Got the job?
WELCOME TO OUR REAL ESTATE FRAMILY !

