Då ska du börja jobba hos oss!
Våra mäklare har under januari och februari haft 15 intag var per månad och vi har fler över.
Just nu söker vi mäklare till våra kontor i Göteborg och i Kungsbacka.
Hos oss har du hela StorGöteborg och Kungsbacka som arbetsfält. Vi har inga
områdesindelningar utan du följer dina kunder. Känner du dock att du vill nischa dig i ett
visst område finns även den möjligheten.
Vi har en mängd olika ersättningsmodeller, allt ifrån att du driver ditt egna företag till
traditionella provisionsersättningar. För oss är det viktigt att våra mäklare tjänar bra med
pengar och känner sig trygga på jobbet. Hos oss finns alla möjligheter för en fantastisk
karriärsutveckling och det är upp till dig hur långt du vill gå!
Ett konkret exempel är Linus, som började hos oss för ett drygt år sedan. Då var han
nyutexaminerad och gjorde under sitt första år 71 affärer. Nu har han nappat på
möjligheten att bli delägare.
Som sagt, hos oss finns alla möjligheter för dig att utvecklas, tjäna bra med pengar och vara
med och påverka ditt arbete och din vardag!
Tveka inte!
Kontakta Elin Nilsson för ett förutsättningslöst möte på 0736-662996 eller skicka ett mail
till elin.nilsson@m2.nu. Din ansökan hanteras självklart diskret.

Kort om m2:
Vi är en flexibel arbetsgivare som tillsammans med våra anställda vill skapa ett roligt och intäktsrikt företag. Hos oss är det
viktigt att de anställda är delaktiga i företagets utveckling. Vi ser gärna att man kommer med egna idéer och att vi tillsammans
gör vårt jobb och vår vardag så rolig och givande det bara går. Vi erbjuder våra kunder en heltäckande mäklartjänst som
skräddarsys för kundens behov, önskemål och förväntningar. Vårt fokus ligger på att skapa en trygg och professionell
bostadsaffär med maximal utdelning för både säljare och köpare. Vi är privatägda av stabila, långsiktiga och engagerade ägare.
För mer information om oss, besök vår hemsida på www.m2.nu.

