ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η Arbitrage Real Estate, εταιρεία συμβούλων ακίνητης περιουσίας με έδρα την Αθήνα, αναζητά πιστοποιημένο σύμβουλο –
εκτιμητή ακίνητης περιουσίας για τη μόνιμη κάλυψη θέσης στο τμήμα Εκτιμήσεων & Συμβουλευτικής της εταιρείας. Οι κύριες
αρμοδιότητες και χαρακτηριστικά της υποψηφιότητας περιγράφονται παρακάτω.
Κύριες Αρμοδιότητες
Ως μέλος του τμήματος Εκτιμήσεων & Συμβουλευτικής, το υποψήφιο άτομο θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
−

−
−
−

Εκπόνηση εκτιμήσεων και σύνταξη σχετικών μελετών για διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. ενυπόθηκο δανεισμό, κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων, δικαστική χρήση κτλ.), σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, όπως υιοθετούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών (TEGoVA) και Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων
(RICS)
Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και εκθέσεων τεχνικών ελέγχων
Συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την αγορά ακινήτων και συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης μελετών
Συμμετοχή στην τεχνική και εμπορική ωρίμανση επενδυτικών ακινήτων προς συναλλαγή

Τυπικά Χαρακτηριστικά
Το κατάλληλο υποψήφιο άτομο θα χρειαστεί να διαθέτει τα εξής κάτωθι τυπικά χαρακτηριστικά:
−
−
−
−
−
−

Προπτυχιακό τίτλο σε ένα από τα εξής πεδία: 1) Οικονομικών, 2) Πολιτικού Μηχανικού, 3) Διαχείρισης Ακίνητης
Περιουσίας ( Real Estate)
Πιστοποίηση REV ή RICS
Καλή γνώση του προγράμματος λογισμικού MS Office και το επιμέρους εφαρμογών Excel, Powerpoint, Word και
Outlook
Δίπλωμα οδήγησης
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στον τομέα των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας

Προσωπικές Δεξιότητες
Το κατάλληλο υποψήφιο άτομο, ιδανικά θα χρειαστεί να διαθέτει τις εξής κάτωθι προσωπικές δεξιότητες :
−
−
−
−

Αναλυτική σκέψη, με έμφαση στην λεπτομέρεια
Καλή επικοινωνία τόσο σε διαπροσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο
Εχεμύθεια και συνέπεια
Ομαδικό πνεύμα, με ικανότητα στην δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με πελάτες και συναδέλφους

Προσφορά Arbitrage Real Estate – Πακέτο Αποδοχών
Σαν μέλος της Arbitrage Real Estate, το υποψήφιο άτομο θα έχει την ευκαιρία:
−
−
−
−

Να συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με επαγγελματίες υψηλού τεχνικού υπόβαθρου, σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη
εταιρία η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών στον κλάδο της ακινήτης περιουσίας
Να ενισχύσει την τεχνική γνώση της/του μέσω της συνεργασίας με έμπειρους επαγγελματίες
Να λάβει μέρος σε έργα διεθνούς κλίμακας
Να λαμβάνει ελάχιστο ετήσιο πακέτο αποδοχών € 35.000 μικτά

Τα ενδιαφερόμενα υποψήφια άτομα μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους στο: info@arbitrage-re.com υπόψη της κας
Λίλιαν Θάνου.
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