
Vážení,  
Nabízím unikátní možnost jak se zorientovat na trhu s nemovitostmi a časem si i vydělávat velice slušné peníze při vysoké 
časové flexibilitě. Hledám šikovné studenty, kteří by si chtěli vyzkoušet obchodování s nemovitostmi. Hledám také 
asistentku prodeje.  

Chcete být nezávislým obchodníkem s flexibilní dobou a neomezenými výdělky? Už Vás nebaví současná práce a chcete 
poznat  něco atraktivnějšího?  Staňte se profesionálem v realitách a připojte se k nám,  k mezinárodní značce mezi realitními 
kancelářemi Century 21. 

CO NABÍZÍME: 
- NEZÁVISLOST 
- FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBU 
- NEOMEZENOU VÝŠI VÝDĚLKU 
- ZÁŠTITU KVALITNÍ MEZINÁRODNÍ ZNAČKY CENTURY21 
- NEOMEZENÝ KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM  
- PRAVIDELNÝ PŘÍSUN AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ  
- KNOW-HOW 
- MARKETINGOVÁ PODPORA 
- KARIÉRNÍ RŮST A ROZVOJ PODNIKÁNÍ 
- PŘÍJEMNÉ ZÁZEMÍ KANCELÁŘE V CENTRU PRAHY (NUSLE) 
  
POŽADUJEME: 
- samostatnost, osobitost, pracovitost a časovou flexibilitu 
- uživatelskou znalost PC 
- zkušenosti s realitním trhem výhodou není podmínkou 
- znalost světového jazyka a řidičský průkaz sk.A - výhodou  

Pak jste to právě Vy, koho hledáme do našeho týmu! 
 Hledáme pracovité a komunikativní lidi, kteří chtějí v životě dosáhnout úspěchu pod záštitou největší realitní sítě CENTURY 
21, která Vám poskytne silné zázemí, značku a bohaté zkušenosti v oboru realit. 

Nabízíme: 
- podporu a zázemí silné mezinárodní společnosti CENTURY 21 
- vzdělávací systém, který je pravidelně řazen prestižním časopisem Training mezi TOP 125 firemních školení na světě 
- kariérní růst a rozvoj podnikání  
- know–how celosvětové realitní sítě s 40letou tradicí 
- marketingovou podporu 
- referenční obchodování v rámci celé sítě CENTURY 21 
- oceňování nejlepších makléřů v ČR i na světě 

Požadujeme: 
- samostatnost a časovou flexibilitu 
- komunikační schopnosti 
- ochotu vzdělávat se 
- uživatelské znalosti práce na PC 

řidičský průkaz výhodou  

 

MAGDALENA GÓMEZOVÁ  majitelka/owner  CENTURY 21 Alex 
CZ mobil: +420 602368466 n   

  magdalena123111 n  
email : magdalena.gomezova@century21.cz 
n www.alex.century21.cz  
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