AGRITEAM VARDE
SØGER SAGSKOORDINATOR

TIL LANDBRUGSMÆGLERFIRMA I VÆKST
Agriteam Varde er en ejendomsmæglerforretning med speciale indenfor salg af alt fra fritidslandbrug
til store effektive produktionsejendomme. Vi har haft stor vækst de sidste år og ønsker yderligere
udvikling – Vi søger derfor den rette kollega til vores team.

DET SKAL DU LAVE HOS OS:

DU FÅR:

• Sagsbehandling fra A-Z.
• Kommunikere med kunder, deres advokater og andre
relevante personer.
• Indhente ejendomsoplysninger og behandle dem.
• Berigtigelse af handler.
• Annoncering og vedligeholdelse af sociale medier.

• Et team af dygtige og engagerede kollegaer, hvor trivsel og
højt humør er meget vigtig.
• Løn efter kvalifikationer
• En arbejdsplads hvor vi kan sparre med hinanden – både
socialt og fagligt.
• Frie rammer med struktur, hvor frihed under ansvar er
nøgleordet.
• Udfordringen ved at arbejde i et team, som ikke sidder på
hænderne, men vil fremad sammen med dig.

DET SKAL DU KUNNE:
• Du skal kunne have mange bolde i luften og samtidig bevare
overblikket.
• Du skal have stor interesse i det administrative og på sigt
den faglige del ved ejendomshandel.
• Du skal kunne tage imod kunder og sørge for, at de føler sig
mere end velkomne.
• Du skal kende vigtigheden af, at god service også leveres i
telefonsamtalen med vores kunder.
• Du skal have lyst til at udvikle dig. Vi hjælper med at gøre
dig dygtigere, men du hjælper også os og dine kolleger med
at gøre dem dygtigere.
• Du skal have flair for IT og interesse for markedsføring på de
sociale medier.

Ansøgningsfrist: Stillingen besættes ved rette kandidat.
Tiltrædelse: Snarest muligt.
Ansættelsesform: Fastansættelse.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer.
Husk at vedlægge et opdateret cv til din ansøgning.
Ansøgningen behandles 100 % fortroligt.
Har du spørgsmål til jobbet eller vil du sende en ansøgning, så
kontakt indehaver Bo Tølle på 23421644/bt@agriteam.dk.
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