
KURS AGENTA NIERUCHOMO�CI

Przede wszystkim będziesz potrafił przeprowadzić transakcję sprzedaży począwszy od pozyskania oferty, a skończywszy na wizycie
u notariusza, w której nastąpi przeniesienie własności nieruchomości. Ta umiejętność pozytywnie zaskoczy Twojego przyszłego
pracodawcę, który nie będzie musiał tracić czasu na Twoje dokształcanie i patrzenie Ci na ręce.

Pozyskiwanie ofert do bazy danych oraz oględziny i opis ich na miejscu, będzie dla Ciebie czystą przyjemnością. Do transakcji
potrzebne są odpowiednie dokumenty, a to zmora dla większości kandydatów. Inne dokumenty są dla mieszkań, domów w
budowie, działek, lokali komercyjnych. Na naszym kursie będziesz pracował na Checklistach tak długo, jak będzie to konieczne. Bez
stresu i w zaciszu swoich czterech kątów.

Opracowaliśmy proste i skuteczne metody nauczania dla każdego elementu czynności jaką wykonuje profesjonalny agent
nieruchomości.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE?

Zawód agenta nieruchomości to zajęcie, które przyciąga coraz więcej osób, bez względu na wiek.
Agenci mogą liczyć nie tylko na wysokie zarobki, ale też na nienormowane godziny pracy. Nie jest
tajemnicą, że najlepsi z nich potrafią dyktować warunki swoim pracodawcom.

Certyfikaty i wszelkie ministerialne zaświadczenia są ważne. Też posiadamy ich trochę. Niestety u przedsiębiorców, którzy "stąpają
bosą nogą po ziemi" bardziej liczy się wiedza i umiejętności potwierdzone przez innych przedsiębiorców.

Jesteśmy przekonani, że nasz DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU da Ci większą szansę na przebicie lub pierwszeństwo na rozmowie o
pracę. Natomiast dla najlepszych uczestników wystawiamy LIST POLECAJĄCY oraz - jeśli jest taka potrzeba - OSOBISTE
WSTAWIENNICTWO do wskazanej przez Ciebie firmy lub instytucji, w której aplikujesz.

CO OTRZYMASZ PO KURSIE?

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ogólnie o rynku nieruchomości
Rodzaje nieruchomości i ich funkcje
Rola i etyka pośrednika w transakcjach
Podstawy prawne w obrocie nieruchomościami
Wyszukiwanie i pozyskiwanie ofert od klientów
Nawiązywanie współpracy z deweloperami
Zapisy umowy otwartej i na wyłączność
Praca z aparatem i innymi urządzeniami

Oględziny i prezentacja nieruchomości w terenie
Opis nieruchomości i prezentacja w mediach
Rodzaje pełnomocnictw i umów wstępnych
Przygotowanie dokumentów do transakcji
Współpraca z notariuszem i urzędami
Zamknięcie transakcji i rozliczenie stron
Obsługa posprzedażowa i relacje z klientem
Rodzaje umów i współpracy z pracodawcą
Bezpieczeństwo agenta w biurze i terenie

WYBRANE TEMATY SZKOLEŃ

Biura nieruchomości 
Kancelarie doradztwa nieruchomości
Banki hipoteczne
Firmy ubezpieczające nieruchomości
Firmy deweloperskie
Kancelarie adwokackie, komornicze, notarialne

Działy obsługi i administracji nieruchomości w dużych
sieciach handlowych
Działy sprzedaży i wynajmu spółek zarządzających
nieruchomościami
Fundusze inwestujące w nieruchomości
Jednostki samorządu terytorialnego
Własna działalność gospodarcza

OKRES, CZAS I TRYB SZKOLENIA
50 godzin lekcyjnych (45 min.) 
W trybie online - małe grupy do 10 osób
Proponowany czas w godz. 8-10 lub 20-22 dwa razy w tygodniu
lub weekendowy - w zależności od ilości chętnych
Istnieje możliwość innego dopasowania czasu, który będzie
odpowiadał całej grupie

KOSZTY UCZESTNICTWA
19 zł brutto za godzinę szkolenia 

Zapisz się online!

www.krzyszton24.pl


