Functie: Makelaar – Taxateur (kandidaat makelaar) (full time)
Rijndelta Makelaars: Ruimte voor karakter
Rijndelta Makelaars is op zoek naar een (kandidaat) makelaar. Binnen ons Rotterdamse team is
ruimte voor een nieuw karakter. Ben jij een commercieel toptalent? Wil jij je verder ontwikkelen als
makelaar en wil jij daarbij ruimte krijgen om je eigen talenten te ontwikkelen? En wil jij meewerken
aan de verdere groei van ons kantoor? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij zijn een dynamisch
makelaarskantoor in Rotterdam en houden kantoor in een sfeervol pand op één van de mooiste
locaties van deze prachtige stad.
Ons karakter
Ons team bestaat uit drie makelaars en drie ondersteunende collega’s. Ons gehele team is nauw
verbonden met Rotterdam en omgeving.
Ons karakter uit zich in een daadkrachtige werkwijze, oplossingsgerichtheid en betrokkenheid.
Eerlijkheid, discretie en integriteit is wat we beloven aan én waarmaken naar onze cliënten. Lees ook
de recensies op onze website.
Naast de aansluiting bij de NVM, NRVT en het NWWI zijn onze makelaars gekwalificeerd en
gecertificeerd om onze deskundigheid te waarborgen. Kom ons team versterken en je leert het van
de besten.

Jouw karakter
Wij zijn op zoek naar een (kandidaat-) makelaar (A-RMT / K-RMT / RMT) of een commercieel
toptalent met een afgeronde HBO opleiding Vastgoed & Makelaardij.
Wat ga je bij ons doen?
• Volledig zelfstandige verkoopbegeleiding
• Het begeleiden van onze zoekers
• Zelfstandig relatiebeheer
Wat zoeken wij?
•
•
•

Een commerciële en dienstverlenende positieve instelling
Een echte teamspeler
40 uur per week

En wat mag je van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan
Een passend salaris
Auto van de zaak
Budget om je als professional verder te ontwikkelen
Telefoon en laptop

Past jouw karakter bij ons kantoor en is je interesse gewekt? Dan ontvangen we graag je CV
en motivatiebrief inclusief een recente pasfoto via de e-mail aan Olaf Reimers:
info@rijndelta.com

Rotterdams karakter
Rijndelta Makelaars is een deskundig en professioneel makelaarskantoor actief in Rotterdam: ons
werkgebied dat door de Rijn als een delta wordt afgebakend. Wij hebben een adviserende en
uitvoerende rol bij de aankoop, verkoop en (ver)huur van woningen en bedrijf onroerend goed. Sinds
1972 zijn we meegegroeid met de ontwikkelingen van de stad en kennen we de wijken, de
bebouwing, de markt en natuurlijk de mensen. Met de jarenlange opgebouwde expertise zorgen wij
voor een soepel verloop van jouw vastgoedtransactie. Door de toewijding en passie die wij in ons vak
leggen, boeken we overtuigende resultaten voor onze cliënten. Kortom: ruimte voor karakter van
vastgoed en ruimte voor karakter van mensen.

