A X-YIELD é uma empresa especializada na avaliação de todo o tipo de activos e portefólios
imobiliários em Portugal (incluindo Açores e Madeira). Realizamos avaliações para os mais
diversos fins.
A X-Yield pretende reforçar a sua equipa com um(a) Avaliador Imobiliário, no seu escritório
de Lisboa.

Os candidatos a recrutar devem ter o seguinte perfil:
• Licenciatura em Gestão, Economia, Finanças, Engenharia Civil ou Engenharia do Território;
• Certificação CMVM, RICS ou formação na área Imobiliária será considerada uma mais-valia;
• Experiência profissional na área de Avaliações no sector Imobiliário é uma mais-valia;
• Orientação para o cliente e experiência na gestão e contacto com clientes;
• Facilidade no relacionamento interpessoal, capacidade para trabalhar em equipas
multidisciplinares;
• Elevada capacidade de análise;
• Dinamismo, flexibilidade, organização e criatividade;
• Domínio de ferramentas informáticas do office (elevado nível de excel e powerpoint);
• Fluência em Inglês, tanto a nível oral como escrito;

O projeto terá como principais objetivos:
• Executar avaliações de activos imobiliários, em linha com a metodologia RICS, gerindo
clientes, cumprindo os objectivos anuais e garantindo a boa imagem da X-Yield; analisar o
mercado e contactar actuais e potenciais clientes tendo como objectivo a venda de serviços
de avaliação;
• Reunir com clientes e apresentar tanto os serviços, como propostas comerciais adequadas
às necessidades de cada cliente e objectivos da empresa;
• Executar avaliações de activos imobiliários e respectivos relatórios, de acordo com o
solicitado em cada proposta (serviço, metodologia, etc.), garantindo a qualidade do serviço
prestado e a fidelização dos clientes;
• Apresentar relatórios a clientes tendo em consideração pressupostos, análise do mercado,
descrição dos imóveis ou carteira, metodologia adoptada, etc.

As candidaturas deverão ser enviadas para o email: geral@xyield.pt
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