
 
 

 

Czy pasujesz do naszej wizji tworzenia teamu sprzedażowego? 

 

● Chcę od życia więcej niż tylko "byle do dziesiątego"; 

● Nie chcę czekać jak ktoś mi coś da (np. a może Państwo mi coś da?) tylko sam chcę 

zadbać o swoją przyszłość; 

● Wierzę w to, że praca może nadać w życiu sens i może nie być udręką tylko czymś 

najlepszym co mogło mnie spotkać, a wynagrodzenie okaże się "tylko" efektem 

moich działań; 

● Nie zgadzam się z zasadą czy zrobię 100% czy 200% normy, dostanę 120% 

wynagrodzenia, tylko jak zapracuję za dwóch, wypłatę mogę otrzymać za trzech!; 

● Nie lubię bezczynnie siedzieć i tylko narzekać jak to jest źle, zamiast tego lubię 

działać żeby zmieniać to co negatywne w pozytywne.  

 

Zgadzasz się z naszymi zasadami?  

 

Świetnie! 

 

Milton Grupa Nieruchomości, to nowo powstające biuro nieruchomości we Wrocławiu, 

składających się z absolwentów szkół wyższych, będących praktykami z zakresu 

pośrednictwa nieruchomości, sprzedaży i marketingu, charakteryzujących się 

niestandardowym i nowoczesnym podejściem zarówno do klientów jak i pracowników.  

 

Będziemy skrupulatnie tworzyć nowe struktury sprzedaży w związku z czym już wkrótce 

oprócz pośredników sprzedaży, będziemy szukać i kreować: 

- Liderów zespołu; 

- Dyrektorów biur; 

- Dyrektorów sprzedaży; 

- Specjalistów i kadrę menadżerską z marketingu. 

 

Stawiamy na: 

- Rozwój naszych pracowników; 

- Uczciwość; 

- Zaufanie; 

- Profesjonalizm i co za tym idzie wysoką jakość obsługi klienta. 

 

Cenimy ludzi: 

- Ambitnych; 

- Optymistycznie patrzących na życie; 

- Konsekwentnych w dążeniu do celu; 

- Potrafiących wziąć los w swoje ręce; 



- Otwartych na rozwój własny; 

- Systematycznych; 

- Odpowiedzialnych za przydzielone zadanie; 

- tzw. Fighterów; 

- Kreatywnych; 

- Komunikatywnych. 

 

Jako pośrednik nieruchomości będziesz odpowiadać za: 

- Kontakty z klientami; 

- Pozyskiwanie nieruchomości; 

- Tworzenie ofert oraz ich prezentację; 

- Budowanie długoterminowych relacji z klientami. 

 

Oferujemy: 

- Udział w cyklicznych szkoleniach, które dadzą Tobie zarówno realny rozwój 

zawodowy, jak i umiejętności przydatne w życiu prywatnym; 

- Jasny i uczciwy system prowizyjny, w którym to Ty określasz ile chcesz zarabiać i do 

czego dążysz; 

- Bycie częścią ambitnego zespołu, który będzie Cię motywował do osiągnięcia 

Twoich celów; 

- Współpracę opartą na zasadach samodzielności, szczerości i zaufaniu; 

 

Nie odpuszczasz? to świetnie! przed Tobą pierwszy krok, żeby wejść w nasz projekt i dążyć 

do jeszcze większej życiowej satysfakcji, zaczynając od wysłania do na CV na email: 

kariera@miltonholding.biz wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.  
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