
Vi søger en ejendomsmægler

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Har du lyst til at blive en del af et topprofessionelt miljø i en rivende udvikling?  

Ejendomsmæglerkæden LandboGruppen MIDTØST & FYN søger en dygtig med-
arbejder til kontoret i Vissenbjerg.

Om stillingen:
Du får en afvekslende hverdag i et travlt og inspirerende miljø, hvor fokus er på 
kontinuerlig udvikling med lokalt engagement. Vi stiler efter at gøre en forskel for 
vores kunder – og tror på at man kan alt, hvis man arbejder for det.
Du får et særdeles udfordrende og udviklende job, hvor du med en engageret ind-
sats vil være med til at realisere vores vækst på området.

Om dig:
•    Du har solide økonomiske kompetencer og forretningsforståelse inden for 
 ejendomsmarkedet
•     Du er uddannet ejendomsmægler/valuar eller har erfaring fra ejendomsmarke-

det
•    Du er en person med et brændende talent for kundeoplevelser

Som person er du tillidsvækkende, du er vedholdende og du er initiativrig. Du trig-
ges af at arbejde resultatorienteret, og formår selv at tage ansvar for dine opgaver.

Du har ideer til, hvordan forretningen kan udvikles, og det er vigtigt, at du formår 
at skabe gode relationer til kunder, banker og kreditforeninger.

Arbejdserfaring med landbruget er en absolut fordel, men dit gå-på-mod, initiativ 
og attitude er dog endnu vigtigere.

Vi tilbyder:
Ansættelse i et afvekslende, udfordrende og ansvarsfuldt job i Danmarks førende 
mæglerkæde indenfor salg af overvejende virksomhedslandbrug.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Finn 
Damkjær Pedersen på tlf. nr. 2294 4106 og afdelingsleder Birthe Pedersen på 
tlf. 2143 7414.

LandboGruppen er en landbrugsmæglerkæde med 4 forretningssteder over hele 
landet. Kæden har en betydelig markedsandel, når det gælder omsætning af land-
brugsejendomme.

LandboGruppen MIDTØST & FYN er samarbejdspartner med Velas I/S, der er en 
af Danmarks største rådgivningsvirksomheder inden for landbruget.

Ansøgning
Er du klar til et udfordrende og spændende job? Søg stillingen og vedhæft ansøg-
ning, CV samt relevante bilag via dette link www.jobindex.dk/vis-job/h1139410.

Ansøgninger sendt på anden vis vil ikke blive besvaret eller komme i betragtning.

Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået, ligesom samtaler afholdes kontinu-
erligt, og der vil blive lukket for ansøgninger, når vi har fundet den rette kandidat.
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