Vacature
Vastgoedexpert (regio Antwerpen)
Over ons
IFIRMA is een kwaliteitsvol dienstenbedrijf in de vastgoedsector. Het bedrijf werd in 2013 opgericht en heeft
sindsdien een stevige groei gekend tot 20 medewerkers. Onze core business is het uitvoeren van
verschillende type diensten (keuringen, plaatsbeschrijvingen, fotografie & video), met een sterke focus op
kwaliteit en service. IFIRMA is een ambitieus bedrijf in volle groei en zoekt daarom een gemotiveerde
vastgoedexpert die wil meegroeien.

Functieomschrijving
Als vastgoedexpert bij IFIRMA stel je plaatsbeschrijvingen op voor diverse klanten in de regio Antwerpen.
Hierbij heb je veel sociaal contact en fungeer je als uithangbord van IFIRMA. Je analyseert de staat van een
woning met behulp van intern ontwikkelde tools en je meet eventuele schade op. Nadien werk je samen met
de administratieve ondersteuning van de dossierbeheerder het verslag af. Nauwkeurigheid is een must,
gezien de juridische waarde van de op te leveren documenten.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een passie voor vastgoed
Je spreekt vloeiend Nederlands en een mondje Frans en Engels
Je bent in het bezit van een rijbewijs type B
Je werkt zeer gedetailleerd en nauwkeurig, gezien het om belangrijke wettelijke documenten
gaat. Je neemt verantwoordelijkheid over de dossiers die je behandelt.
Je bent een belangrijk uithangbord voor het bedrijf en straalt dit uit door je verzorgd voorkomen,
klantvriendelijkheid, integriteit en stiptheid.
Je zoekt een boeiende job met veel sociaal contact in een sterk groeiend bedrijf

Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•
•

Een vast contract van onbepaalde duur
Een gevarieerde job met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Een marktconform loon met extralegale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering)
Alle tools om je zo productief mogelijk te maken (o.a. smartphone, iPad, MacBook)
Een bedrijfswagen met tankkaart
Afhankelijk van je competenties krijg je de nodige opleidingen en bijscholingen

Interesse?
Indien je jezelf herkent in dit profiel en graag wil kennismaken, kan je solliciteren via het formulier op onze
website: http://www.ifirma.be/vacatures.php. Bezorg ons je CV en een korte motivatie en we nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Let op: sollicitaties via mail of telefoon worden niet behandeld.

IFIRMA BV
Torhoutsesteenweg 174, 8210 Zedelgem
+32 50 80 02 99 | jobs@ifirma.be

