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4978856576Telefonnummer

eksempel@cvmaker.noE-post

15-04-1995Fødselsdato

BergenFødested

KvinneKjønn

NorskNasjonalitet

SingelSivilstatus

BFørerkort

https://no.linkedin.com/in/example-profileLinkedIn

En fremoverlent og utadvendt eiendomsmegler med et velutviklet konkurranseinstinkt. Jeg er effektiv, strukturert, fleksibel og
løsningsorientert, og brenner for eiendomsmegling. Som eiendomsmegler er jeg målrettet og arbeidsom, og blir meget motivert av
gode resultater. Jeg er opptatt av nær kundekontakt, og er alltid i godt humør med konstant fokus på kundeservice. Videre er jeg
dyktig på egenhånd, men også en lagspiller. Jeg er lærevillig med et ønske om personlig utvikling i bransjen.

Eiendomsmeglerfullmektig
Nordvik Bolig, Bergen

Salg og markedsføring av tjenester og produkter
Ansvar for egen portefølje
Eiendomsmegling; verdivurderinger, visninger, budrunder og dokumentbehandling
Kundekontakt og oppfølging

juni 2018 - Gjeldende

Medhjelper/Trainee
Nordvik Bolig, Bergen

Innhenting av opplysninger og utformingen av salgsoppgaven
Lage utkast til salgsannonser og annen markedsføring
Stå for visninger
Utforme utkast til skjøte og andre dokumenter som skal tinglyses
Utarbeide utkast til særskilte avtaler, søknader og andre dokumenter.

okt. 2016 - des. 2017

Medhjelpereksamen
Eiendom Norge

okt. 2016 - okt. 2016

Personlig

Profil

Arbeidserfaring

Kurs



Eiendomsmegling, Jus og Økonomi
Handelshøyskolen BI, Bergen

Eiendomsmegling: Hele prosessen fra markedsføring og dokumenthåndtering, til den praktiske
gjennomføringen av overdragelse av eiendom og oppgjøret av handelen
Jus: forståelse av de potensielle juridiske problemstillingene du kan stå overfor som eiendomsmegler,
og hvordan du kan løse disse.
Økonomi: foreta økonomiske vurderinger og analyser, gjennom fag i regnskap, statistikk, og finans.

aug. 2018 - juni 2020

Allmennfaglig
Nordahl Grieg Videregående Skole, Bergen

Generell studiekompetanse
Gjennomsnittlig karakter 5,1

aug. 2012 - juni 2015

Norsk      

Engelsk      

Tysk      

Treningssenter, Reise, Kajakk

Referanser gis på forespørsel.

Utdanning og kvalifikasjoner

Språk

Interesser

Referanser
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