Wil jij werken in een prachtige groene omgeving, maar toch met het bruisende stadsleven binnen
bereik? Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarin je samenwerkt met een enthousiast,
professioneel en gedreven team? Kom dan kennismaken met Vierhout van Wonderen Makelaars
in Driebergen. Het allerleukste makelaarskantoor van de Utrechtse Heuvelrug! De plek waar je
kunt werken aan het verwezenlijken van jouw en onze ambities!

Secretaresse (32 uur – 40 uur)
Wij zijn op zoek naar een proactieve, accurate en enthousiaste duizendpoot die ons team komt versterken. In
deze functie ondersteun jij de makelaars die bij ons werkzaam zijn. Geen dag zal hetzelfde zijn. Dus ben jij op
zoek naar een uitdagende baan? Dan hebben wij voor jou een mooie positie beschikbaar!
Wat ga je doen?
Als secretaresse van Vierhout van Wonderen Makelaars ben jij de spil van ons bedrijf. Je werkzaamheden
bestaan o.a. uit:
•
•
•
•
•
•

Veel telefonisch contact met o.a. onze opdrachtgevers en woningzoekenden.
Het maken van verkoopbrochures;
Het plaatsen van woningen op o.a. Funda en overige (social) media;
Uitwerken van koopaktes en taxatierapporten;
Beheren van de agenda’s van de makelaars;
Werken in een enthousiast team!

Wie ben jij?
Natuurlijk heb je een klantgerichte houding en ben je in deze functie met jouw flair het visitekaartje van
Vierhout van Wonderen. Stiekem geniet jij wel van een beetje chaos. In de drukte van de dag bewaar jij het
overzicht en de rust. Je bent een echte regelaar en je staat stevig in je schoenen. Verder vragen wij het
volgende van jou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde (secretariële/commerciële) opleiding, minimaal MBO 4 niveau;
Goede commerciële, secretariële en communicatieve vaardigheden;
Goede beheersing van Office 365;
Ervaring met de makelaardij en Realworks is een pre;
Uitstekende Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheden;
Een dienstverlenende en servicegerichte instelling;
Flexibel;
Groot (mede-) verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat bieden wij?
Je komt te werken in een super leuk team met 5 gedreven collega’s. We bieden jou:
•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende functie;
Eigen verantwoordelijkheden en ruimte voor je eigen ideeën;
Een salaris passend bij je functie en kwaliteiten;
Heel veel gezellige vrijdagmiddagborrels!

Enthousiast? Solliciteer direct!
Verras ons met jouw motivatie en cv met foto. Stuur een e-mail naar Nathalie de Jong;

nathalie@vierhoutvanwonderen.nl.

