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Ben jij onze nieuwe collega? 

ERA Ritter Makelaardij zoekt K-RMT Makelaar 

Ben jij K-RMT makelaar en op zoek naar een nieuwe werkplek in een fantastisch 
werkgebied? ERA-Ritter Makelaardij is in Stichtse Vecht al jaren een gerenommeerd full-
service kantoor dat staat voor kwaliteit en een hoge klanttevredenheid. Heb jij al 
commerciële ervaring in de buitendienst en vind je niets leukers dan de verwachtingen 
van onze klanten te overtreffen? Solliciteer dan vandaag nog en dan zorgen wij voor een 
super werkplek waar je je als makelaar nog volop verder kan ontwikkelen!  

Functie omschrijving 
Wat de dagelijkse werkzaamheden als K-RMT makelaar op ons kantoor zijn, hoeven we jou niet te vertellen. Je heb 
bij voorkeur al enige ervaring en bent klaar voor een volgende stap. Wij zoeken vooral iemand die er zelfstandig op 
uit gaat en ver- en aankoopopdrachten binnenhaalt. Uiteraard ondersteun je ook bij alle andere op kantoor 
voorkomende werkzaamheden. Van het uitwerken van taxaties tot het nabellen van klanten en van het maken van 
brochures tot het inspecteren van op te leveren woningen.  

Met wie doe je dit samen? 

Je werkt vooral nauw samen met eigenaar én beëdigd makelaar Erwin Ritter. Hij geeft je graag de ruimte om je eigen 

werk uit te voeren, maar is er ook om je als makelaar écht een stap verder te helpen. Daarnaast bestaat het team uit 

een onmisbare binnendienst met wie je samen onze klanten nóg beter van dienst kan zijn.  

Wat vragen we van jou?  

 Je hebt minimaal een afgeronde Mbo-opleiding en het K-RMT diploma op zak. 

 Bij voorkeur heb je al enige tijd als K-RMT makelaar gewerkt.  

 Je bent communicatief en commercieel ijzersterk 

 Je bent servicegericht en werkt zelfstandig 

 Gezien de samenstelling van ons team, gaat de voorkeur uit naar een man.   

Wat bieden wij jou bij ERA Ritter Makelaardij? 

 Afwisselend werk in een leuk compact team 

 Werken in een professionele organisatie binnen de NVM én ERA-organisatie 

 Fulltime of parttime werken (minimaal 32 uur) 

 Goede arbeidsvoorwaarden  

 Ontwikkelmogelijkheden 
 

Solliciteren 
Wil je eerst meer weten? Bel met Erwin Ritter 06 – 54790628 Hij vertelt je graag meer over ons kantoor. Direct 
solliciteren kan natuurlijk ook. Mail je CV en een korte motivatie naar ritter@era.nl reacties worden uiteraard 
vertrouwelijk behandeld. 


