Commercieel Verhuurmedewerker Binnendienst (m/v)

Voor onze verhuurafdeling Woonzeker zijn wij op zoek een nieuwe enthousiaste collega ter
versterking van het team. Het betreft een binnendienstfunctie waarbij jij het organisatietalent van
de afdeling bent. Jij bent de regelateur op de afdeling , werkt nauw samen met onze
verhuurmakelaar en zorgt dat (links of rechtsom) zaken gedaan en geregeld worden. Je werkt als
team samen, je bent super gestructureerd, je hebt een positieve instelling en je haalt energie uit
hardwerken!

De belangrijkste werkzaamheden












Het ondersteunen van de verhuurmakelaar buitendienst;
Het plannen van bezichtigingen met potentiele kandidaten;
Het matchen van de juiste kandidaat aan de juiste woning ;
Zorgdragen voor het behalen van de maandelijkse verhuurtarget;
Het aannemen, te woord staan en afhandelen van inkomende bellers ;
Het schrijven van pakkende advertentieteksten van nieuw aanbod;
Online plaatsen van nieuw aanbod op diverse aanbiedingswebsites ;
Het verzamelen van documenten en het compleet maken van dossiers;
Het opstellen van huurvoorstellen en huurovereenkomsten;
Het bespreken van de huurovereenkomsten met nieuwe huurders;
Het beheren van Social Media;

Functie eisen











Ervaring in een vergelijkbare functie is niet noodzakelijk, wel een pré
Je hebt MBO +/ HBO werk- en denkniveau;
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
Je presteert goed onder druk;
Je schakelt snel en bent zeer goed in het stellen van prioriteiten;
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je bent communicatief sterk en werkt gestructureerd;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord geschrift;
Je bent commercieel ingesteld;
Je bent een echte teamplayer en je bent zeer collegiaal ingesteld;

Wat wij bieden
Je kunt bij PRMD vastgoedmanagement rekenen op een prima pakket van primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie met eigen
verantwoordelijkheden. Dit alles binnen een enthousiast klein team waar mensen op een informele
manier met elkaar omgaan in een plezierige werkomgeving. Daarnaast is er voldoende ruimte om je
te ontwikkelen.
Ben je door het lezen van bovenstaande informatie enthousiast geworden en ben je op korte termijn
beschikbaar? Mail ons dan snel een goede motivatiebrief en stuur deze samen met je CV en pasfoto
op. Graag via carly@prmd.nl

