
Vacature makelaar in Assen 
en Noord- en Midden Drenthe

Ben jij die creatieve en commerciële teamspeler die ernaar uit ziet om een eigen 
relatieportefeuille op te bouwen en te onderhouden? Het leukste makelaarskantoor van 
Assen en omstreken is op zoek naar jou!

Wat bieden wij?
Goede beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
Een afwisselende functie binnen een gepassioneerd team van specialisten
Veel vrijheid in een dynamische en plezierige werkomgeving
Een team dat samen gaat voor het beste resultaat 
Aandacht voor jouw groei en ontwikkeling

Wie ben jij?
Het bij elkaar brengen van mensen en wensen beheers jij van nature. Bij jou staat de klant 
altijd op nummer één en het belang van meerdere partijen verlies jij nooit uit het oog. 
Hiernaast ben je resultaatgericht, innovatief, betrokken en gedreven. Je brengt mee:
- HBO werk- en denkniveau
- Kennis en expertise op het gebied van marketing
- Werkervaring in de makelaardij is een pré

Wat ga je doen?
Als makelaar krijg jij je eigen portefeuille klanten in beheer en deze ga je uitbouwen. 
Je draagt zorg voor het gehele proces van aankoop tot verkoop. Jouw werkgebied beslaat 
Assen en Noord- en Midden Drenthe. Hiernaast lever je een actieve bijdrage aan het team 
met ervaren collega’s.

Wie zijn wij?
HuitingSchoon is een innovatieve, integere en nuchtere makelaardij gevestigd in 
Assen. We werken voor verschillende soorten opdrachtgevers op het gebied van 
woningmakelaardij (bestaande bouw en nieuwbouwprojecten), buitenwonen, agrarische 
makelaardij, advies op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling en we voeren 
(gespecialiseerde) taxaties uit. Als werkgever bieden wij veel ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling én geven we onze collega’s de vrijheid om hun creativiteit te benutten.

Belangstelling?
Ben jij die ambitieuze (kandidaat) register makelaar die wij zoeken? Stuur dan vandaag 
nog je cv met motivatie naar personeel@huitingschoon.nl. Heb je nog vragen? 
Neem telefonisch contact op met Erwin Huiting 0592-390321

Lauwers 14, 9405 BL Assen
telefoon 0592-390321
www.huitingschoon.nl 
info@huitingschoon.nl


