OVER ACTA VASTGOED
Bij Acta Vastgoed hebben we een uitgesproken idee over hoe we, vandaag en in de
toekomst, als specialisten op een innovatieve en professionele manier in de markt staan.
Als team gaan we telkens voor ‘the extra mile’ waardoor we steeds groeien in kwaliteit
en dienstverlening voor onze klanten. Door onze zin voor professionaliteit en passie voor
het vak zijn we uitgegroeid tot één van de toonaangevende kantoren in de regio met
circa 120 verkooptransacties per jaar.
Als professionele vastgoedmakelaars proberen we, met aandacht voor de nieuwste
technologie, het verschil te maken door een innovatieve verkoopaanpak. Naast onze
activiteiten als vastgoedmakelaars zijn we actief als projectontwikkelaar van zowel woningen als appartementen. Deze intense wisselwerking zorgt voor een groeiende onderneming in een dynamische werkomgeving.

JOBOMSCHRIJVING
Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en inkoop van woonvastgoed in de brede regio in en rond Oostende.

Je bent commercieel aangelegd, joviaal, perfectionist en begrijpt de vastgoedmarkt in
het algemeen. Je hebt een winnaarsmentaliteit en bent gedreven om mee te werken
aan de uitbouw en groei van het kantoor door middel van het uitbreiden van de portefeuille en de verkoop van woonvastgoed. Je bent verantwoordelijk voor het verkoopproces van A tot Z in een bepaalde regio, gaande van de prospectiefase tot en met de ondertekening van de verkoopovereenkomst. De verkoop van nieuwbouwprojecten wordt
aangepakt in teamverband. Op deze manier heb je zelf de meeste voldoening bij elke
gerealiseerde transactie.
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Wij bieden een job aan in een jong, professioneel georganiseerd en ambitieus kantoor.
Persoonlijke training en coaching tijdens de job aangevuld met externe opleidingen zijn
een onderdeel van onze manier van werken en je eigen ontplooiing. Aantrekkelijke en
resultaatgerichte voorwaarden in bediendenstatuut of als zelfstandige. Ook een bedrijfswagen, tankkaart en gsm-abonnement behoren tot de mogelijkheden.

JOUW PROFIEL
- Joviale teamspeler met een winnaarsmentaliteit
- Sterke interesse in de vastgoedmarkt, kennis en ervaring zijn een pluspunt
- Je hebt bij voorkeur een hoger diploma in vastgoed, marketing, communicatie, handelswetenschappen, economie of recht
- Je gaat graag om met mensen op een joviale en professionele manier
- Je gaat nauwgezet om met taken en bent gedreven voor een succesvolle afronding
- Je bent een proactieve teamspeler in een dynamische omgeving
- Je hebt goede organisatorische vaardigheden en weet je prioriteiten te stellen
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
- Taalvaardig in het Nederlands en het Frans
- Vlotte computervaardigheden
- Rijbewijs

Denk je dat zo’n aanpak en omgeving bij je past? Heb je een passie voor vastgoed?
Kom gerust eens met ons praten, we maken graag kennis met je. Discretie indien gewenst.
Stuur een mail met uw cv naar nvr@actavastgoed.be
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