WE WANT YOU! GEZOCHT!: MAKELAAR ARMT / KRMT / REGISTER MAKELAAR/TAXATEUR
Al sinds 1994 verzorgen wij de beste service en kwaliteit op alle gebieden in ons mooie vak. Wij
ademen vastgoed: kopen en verkopen, huren, verhuren en taxeren, zowel op de particuliere als op
zakelijke markt. Is makelen en/of taxeren jouw eerste, tweede en derde natuur?! AB&P Vaassen
Makelaardij & Taxaties groeit in een razend tempo en daarom zijn wij op zoek naar jou!
AB&P Vaassen Makelaardij & Taxaties
Plaats: Roermond
Fulltime: 36-40 uur
Dienstverband: tijdelijk met zicht op vast
Werk-/denkniveau: hbo werk- en denkniveau
Dit zijn wij:
Je gaat aan de slag bij AB&P Vaassen Makelaardij & Taxaties in Roermond. Wij zijn een kantoor dat
alle facetten van het vak begrijpt en door wilt groeien om onze uitstekende full-service naar al onze
klanten te kunnen blijven bieden. In een team met 5 ambitieuze collega’s werken we nauw en goed
samen. Door onze platte organisatiestructuur zijn de lijntjes kort en communiceren we gemakkelijk
met elkaar. De klant staat altijd centraal en op de eerste plaats, maar datzelfde geldt ook voor onze
medewerkers. Graag bieden wij hen de mogelijkheden die zij verdienen en ambiëren! Onze
kernwaarden zijn: deskundig, betrokken & persoonlijk en innovatief. Graag lopen we voorop met de
nieuwste snufjes en technieken, hiermee onderscheiden wij ons ook van andere kantoren en bieden
we onze klanten net dat beetje extra.
Dit ben jij:
Wij verwachten dat je de nodige kennis en ervaring meebrengt of dat je de motivatie hebt om te
leren. Je geeft invulling aan het begrip full-service door samen met jouw collega’s op kantoor de
klanten de service te bieden die zij nodig hebben. Positiviteit, proactief, open staan voor nieuwe
dingen en werkwijzen en een gezonde dosis nieuwsgierigheid zijn jouw kenmerken. Je bent trots om
met veel passie te werken voor en met klanten in de particuliere sector.
Daarnaast verwachten wij nog het volgende:
• De klant is koning en staat centraal. Dat is jouw motto;
• Je bent in staat om zelfstandig aan de slag te gaan;
• Met jouw enthousiasme overtuig je klanten om voor ons te kiezen;
• Je kunt goed communiceren en bent in staat om je boodschap helder over te brengen;
• Klanten zeggen over jou: “hij/zij is betrokken, deskundig en ontzorgt ons”;
• Onderhandelen zit in je genen;
• Je bent ARMT / KRMT / RMT gecertificeerd of ARMT / KRMT in opleiding.
Dit kan jouw werkdag zijn:
Om 9 uur begint je dag op bezoek bij een nieuwe klant die graag wilt weten wat zijn huis waard is. Je
weet de klant door je prettige contact, deskundigheid en aansprekende persoonlijkheid te overtuigen
dat de verkoop van zijn woning bij jou in goede handen is. Je denkt mee met toekomstplannen van
de klant en schakelt snel, door hen een mogelijke nieuwe woning uit onze portefeuille aan te bieden.
Op kantoor werk je jouw advies uit en geef je de klant op overzichtelijke wijze jouw schriftelijke
advies. Even nog een praatje met je collega’s en dan lekker lunchen.
’s Middags taxeer je een woning voor een klant die een huis gekocht heeft. Tijdens de opname van
de woning vertel je hoe je te werk zult gaan om zo ook de gewenste verbouwing te taxeren voor de

klant. Aansluitend werk je op kantoor de taxatie uit en stem je nog wat zaken over de verbouwing
met de klant af.
Net voordat je naar huis gaat krijg je antwoord van de afspraak die je ’s ochtends hebt gehad: jij mag
de woning gaan verkopen en de klant wilt graag de andere woning gaan bezichtigen die je hebt
aangeboden. Yes, dat geeft een goed gevoel! Voordat je naar huis gaat stuur je de klant een bericht
wanneer ze de woning kunnen gaan bezichtigen en wat de verdere stappen van de verkoop van hun
eigen woning zijn. Dan stap je -met een glimlach op je gezicht en een goed gevoel- in de auto naar
huis.
Dit kun je van ons verwachten:
• Wij bieden een mooi salaris dat aansluit bij je functie en ervaring;
• Een resultaat afhankelijke uitkering;
• Geen dag is hetzelfde en er zijn volop kansen om jezelf te (blijven) ontwikkelen;
• Een pensioenregeling;
• 24 vakantiedagen (o.b.v. 40-uur per week);
• Auto van de zaak of reiskostenvergoeding;
• Telefoon van de zaak;
• Gezellige borrels, uitjes en etentjes;
• Fruit van de zaak.
Sollicitatieprocedure
Je solliciteert op de vacature door je motivatie en cv te mailen naar: j.roubroeks@vaassen.nl.
Bij gebleken geschiktheid nodigen we je uit voor een gesprek. In dit gesprek zijn wij benieuwd naar
jou als persoon en kijken we of er een match is. Als we het allebei wel zien zitten, dan volgt er een
tweede gesprek. Wanneer we allebei overtuigd zijn dat er een goede match is ontvang je van ons een
voorstel en kunnen we alles in orde gaan maken.
Hebben wij je interesse gewekt, aarzel dan niet en solliciteer! Wil je nog contact voordat je
solliciteert? Geen probleem, neem dan contact op met ons kantoor: 0475-331133 en vraag naar
Jeroen Roubroeks.

