Er du eller bliver du Danmarks bedste købermægler?
Vi vokser kraftigt – og flere kunder og idéer kræver flere dygtige medarbejdere.
Er du klar til at sætte boligkøberne i fokus og forhandle den bedste pris hjem med Danmarks første
køberplatform i ryggen? Er du god til mennesker, og kan du levere gode kundeoplevelser? Har du lyst til at
arbejde i en spændende start-up, der er i fuld gang med at innovere det danske boligmarked? Så er du
måske Boligheds nye købermægler.
Bolighed er købers side. Vi udvikler hele tiden nye spændende features, der rykker standarderne i
markedet. Vores mål er at tilbyde den bedste digitale oplevelse til boligkøberne – lige fra behovet for ny
bolig opstår, til de er flyttet ind i deres nye ejerbolig.
Vi søger dig, som har stor succes som ejendomsmægler, og som er klar til nye udfordringer. Hos os kan du
prøve kræfter med et nyt forretningsområde i uformelt iværksættermiljø i NOHO i Kødbyen. Kom med på
et stærkt hold, som vil ændre boligmarkedet.
Du er:
- Uddannet ejendomsmægler og har arbejdet både med kommissionering og salg af boliger – og du
kan dokumentere gode resultater
- Struktureret og har erfaring med at planlægge salgsforløb, og du kan overføre det til købsstrategier
- Menneskekender og trænet i behovsafdækning
- Udadvendt og klar til at sætte kunderne i fokus
Vi tilbyder:
- Mulighed for at blive en del af en dynamisk og innovativ start-up i vækst
- Fast løn + bonusaftale og god pensionsordning
- Lækker frokostaftale i SOHO’s kantine
- Arbejdsplads i NOHO’s lokaler i Kødbyen på Vesterbro i København
- Som udgangspunkt begrænset weekendarbejde
Om os
Hos Bolighed møder du et team af 15 engagerede medarbejdere, der stræber efter at udvikle nye
spændende værktøjer til boligkøberne. Vores uddannelsesbaggrund spænder bredt fra bl.a. udviklere og
designere til journalister og ejendomsmæglere. Vi har høje ambitioner, og her er altid plads til nye gode
idéer. Vi holder til i Kødbyen på Vesterbro i det kreative kontorfællesskab NOHO.
Bolighed A/S er ejet af de fire banker Nykredit, Sydbank, Spar Nord og AL Bank. Se mere på bolighed.dk.
Ansættelse og ansøgning
Send din ansøgning og CV til Hans Møllnitz Olsen på hol@bolighed.dk med teksten ”Købermægler” i
emnefeltet. Vi afholder samtaler løbende, så send meget gerne din ansøgning af sted i dag.
Vi behandler din ansøgning med fuld diskretion, og vi glæder os til at høre fra dig!

