Vacature: Makelaar/Ondernemer M/V

Wij zoeken een ervaren en getalenteerde woningmakelaar voor onze vestiging in
Wassenaar.
Conduct Vastgoed is een landelijk opererende makelaar in exclusieve woningen. De
onderneming is opgericht in 2007 en heeft vestigingen in Warmond en Wassenaar. Het
bedrijf wordt gerund door Jan Willem en Kim ten Kley. Zij zoeken nu uitbreiding van het
team om verder te kunnen groeien.
Als zelfstandig ondernemer run jij de Conduct Vastgoed-vestiging in Wassenaar. Je bent
verantwoordelijk voor je eigen omzet en kosten. Je kunt je volledig op het makelen van
exclusieve woningen richten. Conduct zorgt voor de rest (een volledig ingericht kantoor,
lidmaatschap branchevereniging, verzekering, automatisering, marketing en communicatie,
administratie). Je stapt in een lopende trein. Je profiteert van onze sterke bedrijfsnaam en
positie in de markt.
Functie-eisen
- HBO/WO werk- en denkniveau
- Kennis van en ruime ervaring in de vastgoedmarkt
- Gecertificeerd makelaar
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
- Ondernemend
- Commercieel ingesteld
- Je kunt goed met mensen omgaan
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Je bent representatief
Wat wij bieden
In een ondernemende omgeving heb je de vrijheid om je eigen zaak te runnen. Dit biedt je
de mogelijkheid je te ontplooien tot een succesvol ondernemer en makelaar. Je kunt hierbij
gebruik maken van de kennis en kunde van de eigenaren van de onderneming.
Verdiensten
Je bent verantwoordelijk voor je eigen opbrengsten en kosten, waar een startinvestering
deel van uitmaakt.
Geïnteresseerd?
Indien je interesse hebt in de samenwerking, dan ontvangen wij graag je motivatie met
uitgebreid CV. Dit kan per email gestuurd worden aan kim.tenkley@conductvastgoed.com.
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