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firma specjalizująca się w obsłudze nieruchomości komercyjnych 

w związku z rozwojem działalności poszukuje: 

 

SPECJALISTY 

DO SPRAW KONTAKTÓW Z KLIENTEM I TRANSAKCJI 

 

Zatrudnienie w ramach stażu/okresu próbnego/umów cywilnoprawnych 

z możliwością przekształcenia w zatrudnienie o charakterze stałym. 

 

Miejsce pracy: Warszawa oraz wyjazdy. 

 

Wymiar czasu pracy:  

Do uzgodnienia – istnieje możliwość elastycznego kształtowania godzin pracy (z uwzględnieniem konieczności wyjazdów i kon-

taktów z klientami), docelowo wraz z rozwojem współpracy oraz wobec pozytywnych wyników pracy możliwe przekształcenie  

w pełen etat lub pełnowymiarowy kontrakt. 

 

Opis stanowiska:  

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kontakty z klientami firmy, pozyskiwanie nowych klientów, opra-

cowywanie ofert, opracowywanie dokumentacji przetargowych, negocjowanie zleceń, wykonywanie czynności pośrednika lub 

agenta nieruchomości na rzecz klientów firmy, a w zależności od potrzeb także współpracowała i wspomagała realizację projektów 

doradczych związanych z nieruchomościami komercyjnymi oraz na bieżąco wspomagała działalność firmy. 

 

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

 Wykształcenie minimum średnie – preferowane wyższe. 

 Doświadczenie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami komercyjnymi 

lub w sprzedaży dóbr luksusowych lub sprzedaży produktów finansowych. 

 Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego będą 

dodatkowymi atutami. 

 Obsługa komputera powyżej średniej (Excel, Word, PowerPoint i inne). 

 Prawo jazdy kat. B. 

 Znajomość języka angielskiego minimum średnia. 

 Dobry stan zdrowia umożliwiający wyjazdy. 

 Znajomość podstaw funkcjonowania oraz zainteresowanie branżą nieruchomości komercyjnych i/lub budowlaną będą 

dodatkowymi atutami. 

 Cechy osobiste: łatwość nawiązywania kontaktów i relacji z klientami, proaktywność w kontaktach z klientami, odpo-

wiedzialność, zdolność logicznego myślenia oraz zdolność do samodzielnej realizacji powierzonych zadań o charakte-

rze organizacyjnym i koncepcyjnym, umiejętność pracy w zespole, nastawienie na efektywność i wyniki wykonywanych 

zadań. 

 

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego CV oraz listu motywacyjnego na adres poczty elektronicznej:  

newoffer@wp.pl. Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-

zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi 

zmianami)”. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. 
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