Galeria Pokoi Sp. z o.o. Sp. komandytowa od 2014 roku z powodzeniem zajmuje się inwestycjami na
rynku nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie. Spółka łączy pozyskiwanie okazyjnych
nieruchomości oferujących duży potencjał aranżacyjny z usługami długoterminowego wynajmu lokali.
Nasze lokale oferują najwyższy standard wykończenia i zaspokojenia potrzeb najemców.

W związku z nieustannym powiększaniem oferty lokali poszukujemy kandydata na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. wynajmu nieruchomości
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą:
•
•
•
•
•
•
•

Czynności związane z wynajmem mieszkań i pokoi (publikacja ogłoszeń, prezentacja lokali,
weryfikacja najemców, negocjacje, zawieranie umów).
Prowadzenie dokumentacji i koordynacja obiegu dokumentów dotyczących wynajmu.
Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Najemców w zgodzie z obowiązującymi
standardami i procedurami.
Budowanie długofalowych i pozytywnych relacji z Najemcami.
Cykliczne kontrolowanie stanu lokali.
Obsługa usterek.
Przygotowywanie nowych lokali do wynajmu (aranżacja, zakupy, zdjęcia, dokumenty).

Od kandydata oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji z klientami.
Zainteresowania tematyką rynku nieruchomości.
Bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu Office i aplikacji internetowych.
Dyspozycyjności, odpowiedzialności, dokładności, dobrej organizacji pracy.
Języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Mile widziani absolwenci lub studenci kierunków pokrewnych z branżą nieruchomości.
Mile widziane prawo jazdy.

Z naszej strony oferujemy:
•
•
•
•
•

Stałe zatrudnienie po okresie praktyk
Szkolenie przygotowujące do pracy i wsparcie zespołu na dalszym etapie.
Dostęp do unikalnej wiedzy inwestycyjnej, dzięki której możliwe będzie tworzenie własnej
strategii inwestycyjnej i prowadzenie własnych projektów.
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w kilku możliwych kierunkach.
Pracę w miłej atmosferze z młodym zespołem

Warunki współpracy:

•
•
•

3-miesięczny okres praktyk na umowę zlecenie
Wynagrodzenie w formie podstawy i premii za wyniki.
Po okresie praktyk możliwe opcje współpracy to:
o Własna działalność gospodarcza
o Umowa zlecenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres biuro@galeriapokoi.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Galerię
Pokoi Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych
osobowych
(tj.
Dz.
U.
z
2016
r.,
poz.
922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby
przyszłych
rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Galeria Pokoi Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wolskiej 84/86/216. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne.

