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Cel zawodowy
Ambitna, gotowa do dalszych szkoleń i doświadczona agentka nieruchomości, podejmie pracę,
która pozwoli jej wykorzystać nabyte zdolności negocjacyjne oraz znakomite techniki sprzedaży.

Doświadczenie zawodowe
Investhouse Biuro Nieruchomości, Kraków
01.2015 - do teraz
Agent nieruchomości
•
bieżące monitorowanie rynku nieruchomości
•
analizowanie raportów branżowych
•
stała współpraca z innymi agencjami nieruchomości, kancelariami notarialnymi, bankami oraz
doradcami finansowymi
•
tworzenie własnego portfela klientów oraz jego obsługa
•
pozyskiwanie i budowanie stałych relacji z klientami w zakresie kupna i sprzedaży
nieruchomości
•
organizacja procesu transakcji
•
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
•
kompletowanie dokumentów
•
przygotowywanie umów
•
przygotowywanie ofert sprzedaży (tworzenie opisów, organizowanie sesji fotograficznych
nieruchomości)
•
promocja ofert na portalach ogłoszeniowych, w prasie
•
negocjowanie warunków zawieranych umów
Biuro Obrotu Nieruchomościami 4 Ściany, Kraków
05.2014 - 12.2014
Pomocnik agencta nieruchomości
•
pozyskiwanie i budowanie stałych relacji z klientami w zakresie kupna i sprzedaży
nieruchomości
•
organizacja procesu transakcji
•
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
•
kompletowanie dokumentów
•
przygotowywanie umów
Pizzeria A'Roma, Kraków
Kierownik sali
•
zarządzanie zespołem pracowników
•
obsługa klienta
•
ustalanie grafika pracy
•
dbałość o należyty standard obsługi

11.2009 - 05.2010

Wykształcenie
Uniwersytet Łódzki, Łódź

10.2015 - 06.2016

Dyplom studiów podyplomowych
Wydział: Ekonomiczno-Socjologiczny
Kierunek: Rynek Nieruchomości - Wycena
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Magister
Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja państwowa

10.2012 - 06.2014

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Licencjat
Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja państwowa

10.2009 - 06.2012

Szkolenia
Szkolenie dla specjalistów sprzedaży domów i mieszkań Freedom
Nieruchomości
Techniki sprzedaży i negocjacji w biznesie

02.2016
03.2015

Certyfikaty i uprawnienia
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami wydana przez Federację
Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości

11.2015

Umiejętności
SPOŁECZNE:

zdolności komunikacyjne (4), łatwość w nawiązywaniu kontaktów (4),
odporność na stres (4), znajomość technik sprzedaży i negocjacji (4)

TECHNICZNE:

Obsługa pakietu Office (4), Obsługa Internetu (3), Obsługa programu
AutoCAD (1)

(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Języki
Angielski:

zaawansowany

Francuski:

początkujący

Informacje dodatkowe
Jestem osobą gotową i chętną do dalszego szkolenia i poszerzania zakresu umiejętności. Planuję
kolejne szkolenia, między innymi w zakresie projektowania wnętrz.

Hobby
architektura wnętrz, psychologia biznesu, wykorzystanie social media w promocji firm

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

