Vi söker säljare till vår framgångsrika butik i Fuengirola
Om oss och tjänsten
Serneholt Estate etablerades 2016 på den spanska solkusten av ägarna Fredrik och Linda
Serneholt som med 30 års erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden valde att sjösätta
sin dröm om ett eget varumärke och sin egen mäklarverksamhet i Spanien.
Idag är vi 14 st medarbetare fördelade på två kontor.
Under 2017 etablerade vi oss även i Fuengirola och tillsammans med vårt kontor i Marbella
sålde vi ett 100-tal bostäder vårt första hela verksamhetsår. Ambitionen för 2018 är att
fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta ta marknadsandelar från våra konkurrenter och
samtidigt öka kvalitén i alla led för både köp och säljkunderna.
För att vi ska kunna fortsätta utvecklingen så behöver vi nu förstärka vårt team i Fuengirola
med ännu en motiverad säljare. I vår lokal på Fuengirolas bästa adress vid kyrktorget kommer
du att det stöd och verktyg som behövs för att bli en av kustens bästa säljare. Vi erbjuder en
introduktionsutbildning, förmånliga lönevillkor och marknadens bästa system och hemsida
bland mycket annat.
Hos oss har du möjlighet att sälja bostäder i hela Spanien men tanken är att du ska bli
specialist på den spanska solkusten från Nerja till Sotogrande.
Vi eftersträvar en jämställd och attraktiv arbetsplats av medarbetare med olika bakgrund och
erfarenheter.

Om dig
Vi tror att du är ambitiös och har en tydlig drivkraft. Du har höga mål och ser oss som den
naturliga platsen att uppnå de målen på. Självklart är du serviceinriktad och brinner för att
hjälpa dina kunder till sitt livs största och bästa affär. Har du tidigare erfarenhet som en
framgångsrik säljare så är det givetvis välkommet.
Våra krav är flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, spanska och ytterligare
språkkunskaper är givetvis ett plus.
Du har körkort och god datorvana. Du är lyhörd, tycker om människor och har ett gott humör.

Ansökan
Frågor om tjänsten och ansökningar handläggs av Daniel Kepcija, +34 661 643 150,
daniel@serneholtestate.com
Bifoga gärna din CV och personligt brev i din ansökan, självklart behandlas din ansökan helt
konfidentiellt.
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