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Ejendomsmægler til Thorkild Kristensen 
 
 
Motiveres du af at sælge og har viljen til at vinde? Trives du med udfordringer i hverdagen og har 
et højtaktivitetsniveau? Så er det dig vores kunde leder efter. 
 
Nu får du muligheden for at blive en del af et professionelt team i en virksomhed der ikke går på 
kompromis med kvaliteten i sit salgsarbejde. Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen søger 
netop nu en dygtig og erfaren kollega til deres team i Aalborg afd.  
 
Har du det, der skal til for at blive den nye ejendomsmægler hos Thorkild Kristensen, så læs mere 
her. 
 
 
STILLINGEN 
Som ejendomsmægler bliver du sammen med teamet ansvarlig inden for vurdering og salg af 
villaer og lejligheder. Dine primære opgaver bliver de klassiske discipliner som opsøgende salg, 
vurdering, markedsføring, fremvisning og forhandlinger. 
 
Ejendomsmægler Thorkild Kristensen er en virksomhed der leverer høj kvalitet i sit salgsarbejde, 
og derfor er det vigtigt at du har en professionel indstilling til opgaverne og kunderne i dit daglige 
arbejde. 
 
Opfølgning er lig med succes i stillingen, så du skal have en struktureret tilgang til det at arbejde 
med kunder og salg. 
 
Arbejdsopgaverne er følgende: 

o Salg og vurdering af villaer og lejligheder 
o Rådgive kunderne i processen - opfølgning 
o Opbygge og vedligeholde kunderelationer 

 
  
KANDIDATEN 
Du har flere års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen og kan dokumentere gode resultater inden 
for salg og kommissionering. Du har et højt drive og befinder dig godt i et mindre team hvor alle 
respekterer hinanden. Du arbejder effektivt mod målet sammen med dine kollegaer og kunder. 
 
Du er uddannet ejendomsmægler og har stor kendskab i og omkring Aalborg området, samt har et 
godt netværk fra mange år i ejendomsmæglerbranchen. 
 
Udover det besidder du følgende kompetencer: 

o Er topmotiveret og proaktiv i din indstilling 
o Er energifyldt og en involverende teamplayer 
o Engageret, udadvendt og giver branchens bedste kundeservice 
o Hviler i dig selv og er drevet af ønsket om succes 
o Forstår at arbejde struktureret og målrettet 
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DER TILBYDES 
Der tilbydes attraktive ansættelsesvilkår, og mulighed for udvikling og gode 
indtjeningsmuligheder. Du kommer til at indgå i et professionelt arbejdsmiljø i lækre 
kontoromgivelser, hvor du har mulighed for at præge din egen arbejdsdag. Et spændende job i en 
uafhængig ejendomsmægler virksomhed. 
 
Et stærkt og professionelt brand med en effektiv markedsføring, dygtige kollegaer der står klar til 
at hjælpe dig godt på vej. 
 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte enten Thomas Aagaard på 2373 3913 
eller Morten Elbro på 2858 0056. 
 
 
ANSØGNING 
Ansøgning mrk. ”Ejendomsmægler” sendes til: 
 
Morten Elbro 
mel@insightments.dk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


