
05/12/2020
Makelaar - Commercieel vertegenwoordiger, Maisons Compère

(H/F/X)
ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1831803

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : MAKELAAR - COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER
- BIV-ERKENNING (V/M/X)

Voor alle provincies in Vlaanderen.

U heeft de mogelijkheid om te werken vanuit ons
hoofdkantoor in Oerle (dichtbij Tongeren en Sint-Truiden) of

Page 1



vanuit één van onze kijkwoningen (Lummen, Gavere, Niel…)
waar u steeds gebruik kan maken van de nodige
kantoormaterialen (bureau, vaste telefoon,
kopieerapparaat…)

• Uw taken als Immomakelaar

• U neemt contact op met eigenaars van bouwterreinen die
te koop staan in uw provincie en stelt hen voor om deze in
hun naam te verkopen;

• U biedt deze kavels aan onze duizenden klanten in onze
database die op zoek zijn naar een grond om een woning te
bouwen.

• Uw taken als Commercieel Vertegenwoordiger

• U bent verantwoordelijk voor de verkoop van huizen op de
bouwgronden die u aanbrengt.

• Om uw doelstellingen te behalen, werkt u nauw samen
met onze interne diensten.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : • U heeft een BIV-erkenning (verplicht!);

• U werkt via een zelfstandigenstatuut;

• De immobiliënsector kent voor u geen geheimen, kennis
van projectontwikkeling is een pluspunt;

• U beschikt over uitstekende commerciële vaardigheden;

• U bent een respectvolle onderhandelaar en u werkt
nauwkeurig en secuur;

• U heeft een dynamische persoonlijkheid en u heeft een
grote verantwoordelijkszin.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1831803-inline.html?cid=Partner_LeForem
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