
 

  

Gezocht: parttime medewerker 

 

Wij zoeken een gemotiveerde parttime medewerker voor  ons makelaarskantoor 123Wonen Twente 

in Almelo. Wil jij alvast praktijkervaring opdoen, je CV opbouwen én je ontwikkelen naast je studie? 

Ben je commercïeel ingesteld en heb je affiniteit met vastgoed? Dan ben jij wellicht de persoon die 

wij zoeken. 

123Wonen is dé verhuurspecialist met kwaliteit in dienstverlening die 100% tevredenheid bij haar 

klanten hoog in het vaandel heeft. Landelijk heeft 123Wonen 26 vestigingen en zoekt voor haar 

kantoor in Twente een gemotiveerde parttime medewerker (student).  

Wij zijn op zoek naar een commerciële student met communicatieve vaardigheden; iemand die graag 

met mensen omgaat. Je begint op de binnendienst en als je een goede groeicurve laat zien kun je ook 

buitendienst werkzaamheden gaan verrichten. Je bepaalt hier zelf het tempo in. 

Affiniteit en interesse in vastgoed is noodzakelijk, een vastgoed gerelateerde studie niet. Het 

verhuren of aanhuren van een woning is een juridische en communicatieve bezigheid waar ook de 

nodige commerciële vaardigheden bij komen kijken. Studenten die bijvoorbeeld HBO-recht, MER, 

communicatie of small business volgen worden uitgenodigd te solliciteren.  

Belangrijk is wel dat je je in het vakgebied wilt ontwikkelen, leergierig bent en (indien nodig) bereid 

bent om thuis te studeren/oefenen zodat de werkzaamheden steeds beter uitgevoerd kunnen 

worden. 

Werkuren: 12-18 uur per week (in overleg verspreid over 3 dagen). 

De werkzaamheden bestaan uit ondersteuning voor de makelaars maar je gaat ook zelf 

bezichtigingen doen etc. 

 

Functie eisen: 

• HBO werk- en denkniveau 

• Commerciële en ondernemende instelling 

• Enthousiast en representatief 

• Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B 

• Goede beheersing van Nederlands en Engels  

 

Tijdens de vakantieperiode bestaat de mogelijkheid om meer uren te werken; tijdens 

tentamenperiodes kan minder gewerkt worden. Er kan ook van je gevraagd worden om één zaterdag 

per maand te werken. 

 

Sollicitaties (CV + motivatie + beschikbaarheid) graag alleen per mail naar twente@123Wonen.nl  

t.a.v. Sarina Colenbrander. 

 

 


