
 

 
 
Vacature 
 
 

Enthousiaste commercieel medewerker binnendienst m/v (fulltime) 

 
Voor ons kantoor in Maarssen zijn wij per direct op zoek naar een fijne collega om ons enthousiaste 

team te versterken. In deze veelzijdige functie ben je onze steun en toeverlaat, zowel op 
administratief gebied als in de samenwerking met klanten. Je onderhoudt contacten met mensen die 

hun woning willen kopen of verkopen en neemt hen zoveel mogelijk zorgen uit handen. Je beheert 

dossiers, zorgt ervoor dat het CRM- systeem (Realworks) up-to-date is en beantwoordt e-mails. Je 
plant afspraken in en houdt deadlines in de gaten. Als eerste aanspreekpunt ontvang je bezoekers 

gastvrij en sta je mensen telefonisch professioneel en hartelijk te woord. Kortom: een dynamische 
baan voor een doortastend type! 

 
Profiel: 

- Je bent klantgericht en enthousiast  

- Je bent sociaalvaardig, commercieel  
- Je bent secuur en accuraat 

- Je bent zelfstandig en initiatiefrijk 
- Je hebt ervaring in een soortgelijke binnendienst functie  

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

- Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift  
- MBO-plus denk en werkniveau, je ziet de grote lijnen  

- Affiniteit met social media en bij voorkeur woonachtig in Stichtse Vecht  
 

Voor deze functie is (eerdere) ervaring in de makelaardij en/of zakelijke dienstverlening een pré.  
 

Wij bieden:  

- Een dienstverband van minimaal 32 uur liefst 40 uur.  
- Je ontvangt een marktconform salaris.  

- Pensioenregeling  
- Een verrassende, afwisselende en uitdagende functie in een gezellig team en een prettige 

werksfeer.  

 
Over ERA Ritter Makelaardij   

Ons kantoor ERA Ritter Makelaardij is al 20 jaar actief in De Vechtstreek in Maarssen-dorp. Wij werken 
met een ervaren en compact team onder leiding van beëdigd makelaar Erwin Ritter. Onze aanpak is 

persoonlijk, actief en resultaatgericht. Al onze medewerkers hebben een passie voor wonen en zijn 
pas tevreden als de klant dat ook is.  

Het kantoor maakt onderdeel uit van ERA. Hierdoor weet de klant dat hij te maken heeft met een 

organisatie van geselecteerde kwaliteitsmakelaars over de hele wereld. De makelaars van ERA zijn 
betrouwbaar, deskundig en proactief. Ons kantoor bevindt zich bovendien in de top van de ERA  

kantoren in Nederland, de Leader Circle kantoren, daarnaast zijn wij aangesloten bij 
branchevereniging NVM. 

 

Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in het functieprofiel dan nodigen wij je van harte uit om te 
solliciteren. Heb je vragen of wil je reageren aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij zien je 

motivatie + C.V. met belangstelling tegemoet: ritter@era.nl  
 
  


