SLUŽBY
Realitné služby
Predmetom činnosti Realitnej kancelárie DR sú služby v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu
všetkých typov nehnuteľností v Martine a okolí.
Výhody spolupráce s Realitnou kanceláriou DR v prípade, ak sa rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať
alebo prenajať:
–

bezplatné zaradenie Vašej nehnuteľnosti do našej databázy

–
bezplatná inzercia na internetových realitných portáloch a v špecializovaných realitných printových
médiách
–
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov o nehnuteľnosť z vlastnej rozsiahlej
databázy dopytu
–

aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov o nehnuteľnosť

–

časová a finančná koordinácia predaja a kúpy nehnuteľnosti

–

vypracovanie všetkých druhov zmlúv potrebných k predaju alebo k prenájmu

–

zaistíme aktuálnu dokumentáciu pre kúpu nehnuteľnosti

–

vypracovanie návrhu na vklad do katastra

–

právny servis a poradenstvo

–

finančný servis a poradenstvo

–

dohľad nad finančným vyrovnaním

–

istota, že predaj/prenájom Vašej nehnuteľnosti prebehne bez zbytočných komplikácií

–

garancia bezpečného prevodu nehnuteľností a kúpnej ceny

S dôverou sa na nás môžete obrátiť aj v prípade ak hľadáte nehnuteľnosť, teda ak máte záujem
kúpiť/prenajať si byt, dom, podnikateľský priestor, pozemok. Výhody:
–

bezplatné zaradenie do databázy záujemcov

–

obhliadky za účasti našich skúsených maklérov

–

pravidelné ponuky na základe Vašich požiadaviek (portfólio nehnuteľností pravidelne aktualizujeme)

–

právny servis a poradenstvo

–

finančný servis a poradenstvo

Vrámci provízie pre Vás zaistíme:
–

vypracovanie všetkých druhov zmlúv potrebných k predaju alebo k prenájmu

–

potrebnú dokumentáciu pre kúpu nehnuteľnosti – aktuálny list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy.

–

vypracovanie návrhu na vklad do katastra

–

poskytujeme pomoc pri vybavovaní úverov

–

preveríme prípadné ťarchy, vecné bremená, záložné práva a pod. na nehnuteľnostiach

–

garancia bezpečného prevodu nehnuteľností a kúpnej ceny

Na našu realitnú kanceláriu sa môžete obrátiť i v prípade ak potrebujete:
–

listy vlastníctva

–

snímky z katastrálnej mapy

–

oceniť nehnuteľnosti znalcom

Garantujeme:
–

profesionálny servis

–

diskrétnosť

–

transparentnosť všetkých úkonov

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Nábor na pozíciu realitný maklér!
Realitná kancelária DR hľadá ambicióznych ľudí na pozície realitných maklérov pre Žilinský kraj.

Náplň práce
aktívne vyhľadávanie nehnuteľností na predaj a prenájom a komunikácia s klientami
obhliadky nehnuteľností
ponuka nehnuteľností klientom
správa a aktualizácia portfólia nehnuteľností

Druh pracovného pomeru
živnosť

Iné výhody
prestížna práca podporená zázemím úspešnej spoločnosti

pohyblivá pracovná doba
možnosť osobného rastu
zaučenie a komplexná podpora

Miesto práce
Žilinský kraj

Informácie pre uchádzača
Ak spĺňate nami uvedené kritéria a naša ponuka Vás oslovila, prosíme Vás, aby ste svoje písomné žiadosti spolu so
životopisom posielali výlučne mailom na adresu: info@realitydr.sk. Vhodných kandidátov pozveme na osobný
pohovor.

Požadované vzdelanie
SŠ, VŠ

Ďalšie požiadavky
znalosť práce s PC a internetom
osobnosť s obchodným talentom
vysoké pracovné nasadenie
lojálnosť voči firme
komunikatívnosť
kreatívne myslenie
zodpovednosť
samostatnosť
flexibilita
dochvíľnosť
znalosť jazykov vítaná

