Din bolig- og liebhavermægler

på toppen af Danmark

Stilling: Ejendomsmægler, Skagen
SKAGEN Mægleren
Kunne du tænke dig at arbejde med kommissionering, salg og sagsbehandling i et uafhængigt og
lokalt ejendomsmæglerfirma fra 1982?
I SKAGEN Mægleren har vi forrygende travlt og søger derfor en ejendomsmægler til vores kontor i
Skagen.

Vi forventer
• Du er lokalkendt i Skagen og omegn (fordel - ikke krav)
Det er en stor fordel at have haft kendskab til boligmarkedet i området
– enten som ejendomsmægler eller fra anden baggrund.
• Du er indforstået med svingende arbejdstider (inkl. weekend)
• Du er selvstyrende og kan administrere egen tid, kunder og opgaver
• Du er skarp i kommissionering, salg og sagsbehandling
Derudover forventer vi, at du indgår i vores team med stor entusiasme og engagement.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

En fast løn efter kvalifikationer samt gode indtjeningsmuligheder
Et spændende job, hvor du har plads til at udfolde dine kompetencer
Et lokalt team, der løfter i flok og som prioriterer et stærkt fællesskab
En struktureret arbejdsplads med gode ansættelsesvilkår
En alsidig dagligdag med selvstyrende opgaver og ansvar for egne opgaver

Derudover får du nogle skønne medarbejdere, som hurtigt inddrager dig i sammenholdet.

SKAGEN Mægleren
Skagen Mægleren håndterer alle slags boliger og fritidshuse. Skagen er et særligt område med
mange liebhaverejendomme, og Skagen Mægleren har siden 1982 forstået at markedsføre disse
boliger i hele landet. Nuværende indehaver, ejendomsmægler Jens Jørgen Calundan, har over
40 års erfaring og driver foruden Skagen Mægleren uafhængige boligbutikker i Frederikshavn og
Hjørring.

Ansøgning
Ansættelse efter nærmere aftale. Vi holder samtaler løbende og ansætter, når den rigtige kandidat
er fundet.
Send dit CV og din ansøgning til Daglig leder, Ronnie Calundan: rc@calundan.dk
Vil du vide mere? Spørgsmål rettes til samme mail eller tlf.: 2251 4170
Ansættelsesform: Fastansættelse
Ugentlig arbejdstid: Fuldtid
Arbejdsplads: Skolevej 12, 9990 Skagen

Ejendomsmægler & valuar MDE Jens Jørgen Calundan ● Skolevej 12 ● 9990 Skagen ● tlf. 7010 4622

www.skagenmaegleren.dk ● calundan@skagenmaegleren.dk

