Mæglere

EJENDOMSMÆGLERENS
REKRUTTERINGSPARTNER

MÅL ARBEJDSGLÆDEN OG
SAMMENSÆT DIT VINDERTEAM
Tilfredse og motiverede medarbejdere

den gode aflevering og af at “spille” hin-

præsterer bedre og kan være forskellen

anden gode. Det har stor betydning at dit

på byens bedste og byens næstbedste

hold fungerer optimalt, at alle har forståel-

mægler.

se for deres roller og gør det de er bedst
til. Lad os tage en snak om, hvordan du

Vi tror på at individualister vinder kampe

kan måle og påvirke arbejdsglæden i dit

og hold vinder mesterskaber. “Ronaldo og

team. Brug vores teamprofiler til at få ind-

Messi” er fantastiske at have på et hold,

sigt til at sammensætte et vinderteam, der

for de scorer mål – men de er ikke bedre

på hver deres plads tager ansvar og gør

end resten af holdet. Alle er afhængige af

det der skal til for at vinde hver dag.

DEN RIGTIGE FREMFOR DEN
”FØRSTE OG BEDSTE”

Jeg ville aldrig anbefale
selvsalg, hvorfor er det så lige
jeg tror på at rekruttere nye
medarbejdere selv!

HANDLINGSPLAN
- FIND DEN RIGTIGE
Når vi skal finde den rigtige til dig, aftaler vi en handlingsplan, der ligner salgsprocessen
på en ejendom, som beskriver det rekrutteringsforløb vi aftaler, herunder:

5
Ansættelse

Valg af kandidat
Sparring om kandidater
Evaluering af forløb

”Kampen” om købere
og sælgere har nok
aldrig været større på

4
Præsentation

Præsentation for kunden
Kandidatindstilling
Check referencer

boligmarkedet. Synligheden på boligsiden,
betyder at kunderne
stiller meget større

3
Samtaler

Samtaler
Personprpfil test
Udvælgelse til fase 4

2

Kandidatsøgning
Evaluering
Udvælgelse til fase 3

Søgning

krav i dag end tidligere.
Den mægler der har
det bedste team, kendetegner sig ved høj
salgseffektivitet, stor
markedsandel og høj
kundetilfredshed. De

1
Foranalyse
0
Aftale

Udarbejde Jobprofil
Udarbejde kravprofil
Aftale annonceplan

rigtige medarbejdere er
forskellen mellem tab
og vind. Vil du være
byens bedste mægler,

Afdækning af rekruteringsopgave
Aftale handlingsplan
Aftale investering / pakke

skal du også have
byens bedste team.

Hvor er den rigtige
mægler, når man skal
bruge ham? Jobboozt
fandt ham på få uger!

VI FINDER DEN RIGTIGE
TIL DIT TEAM
Vi følger gældende GDPR regler

Du får sparring fra start til slut

Sikrer 100% fortrolighed for både dig og

Vi hjælper dig med at udarbejde jobprofil,

potentielle kandidater

stillingsbeskrivelse, mm

Du får garanti

Du sparer tid

Hvis den nye medarbejder ikke er der

Fra du siger “GO”, hører du ikke mere før

efter 6 måneder, finder vi en ny

vi præsenterer dig for 2-3 kvalificerede
kandidater

Du får testet kandidaterne
Vi sikre at den rigtige har den profil, der

Du sparer penge!

passer til jobbet og dit team

Prisen på rekrutteringen er nok din bedste
investering – hvad koster det at ansætte

Du slipper for at tale med tidligere
arbejdsgivere
Vi afdækker kandidatens stærke/svage
sider og resultater

den forkerte?

Hvor meget
betyder de rigtige
medarbejdere for din
konkurrenceevne,
kundetilfredshed og
bundlinie?

MISSION
VISION
VÆRDI
MISSION
JOBBOOZT er ejendomsmæglernes
rekrutteringspartner.

VISION
JOBBOOZT vil være ejendomsmælerens
første valg, når de skal finde nye medarbejdere og sammensætte byens bedste
hold.

VÆRDI
JOBBOOZT skaber tillidsfulde relationer
med afsæt i vores mæglerfaglighed og
brancheerfaring. Gennem forståelse for
mæglernes forretning skaber vi lang
sigtede resultater, der kan mærkes og
måles på bundlinien.

Jobboozt fandt vores nye mægler
og det kostede en brøkdel af hvad vi
havde brændt af på den gamle!

INVESTERING
Flere muligheder

Rabat?

Vi tilbyder rådgivning, person profiler,

Naturligvis tilbyder vi rabat. Rabatten er

team profiler, “hurtigt i gang” coaching-

100% fair og gennemsigtig, hvilket bety-

forløb og jobbeskrivelser, der alle har til

der at alle kan opnå samme pris for sam-

formål at øge træfsikkerheden og hjælpe

me ydelse. Vi tilbyder samarbejdsaftaler,

den nye medarbejder hurtigt i gang med

baseret for antallet af rekruttering indenfor

at skabe resultater.

en periode på 12 måneder.

Garanti

Solgt eller gratis

Vi tilbyder dig en kvalitetsgaranti på 6

I Jobboozt tilbyder vi også “Solgt eller

måneder, hvilket betyder, at i tilfælde af

Gratis” eller “No cure – No pay” som

at kandidaten fratræder (uanset årsager),

vi kalder det, hvilket betyder at du ikke

indenfor 6 måneder, så finder vi en ny

betaler før, vi har fundet den rigtige med-

medarbejder til dig. Vi betaler honoraret

arbejder.

og du betaler annoncepakke efter aftale.

Vi skaber værdi
Gennem mæglerfaglighed,
indsigt i boligmarkedet og
forretningsforbindelser

HVIS DU ER
I TVIVL, ER
DU IKKE I
TVIVL.
TID ER
PENGE!
Ring til os, så vi kan
tage en snak om at
finde den rigtige, det
koster ikke noget.

info@jobboozt.dk I www.jobboozt.dk

Mæglere

