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Agency & Corporate Solutions - Escritório de Portugal
R. Barata Salgueiro, Lisboa, Portugal
Tempo inteiro

Descrição da empresa

A Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) é uma empresa líder global em serviços de consultoria e gestão de
investimentos imobiliários. Atua em 64 países com mais de 17.000 profissionais, consultores especializados,
que trabalham de forma colaborativa para maximizar o valor dos ativos imobiliários de nossos clientes.

A nossa equipa de liderança, que controla uma participação significativa na empresa, entrega um retorno
anual composto de quase 20% aos nossos acionistas há mais de 27 anos. Com receitas anuais de mais de
US$ 4,1 bilhões e mais de US$ 50 bilhões de ativos sob gestão, maximizamos o potencial dos ativos
imobiliários para acelerar o sucesso de nossos clientes, investidores e equipas.

Descrição do emprego

Estamos à procura de candidatos para o nosso departamento de Agency com experiência, entusiasmo,
empenho e capacidade de trabalhar em equipa.

A pessoa contratada será responsável por criar e desenvolver o departamento de Agency & Corporate
Solutions de raíz, com todo o apoio dos nossos escritórios de Lisboa e de Madrid.

As principais funções serão a prospecção e angariação de novos clientes bem como a gestão da atual
carteira, acompanhamento de visitas e negociações entre proprietários e potenciais inquilinos ou
compradores, aconselhamento a proprietários, elaboração de propostas de comercialização, criação e
gestão de base de dados de ativos imobiliários.

Experiência mínima de 1/2 anos em consultoria imobiliária em Portugal.

Habilitações

Licenciados em Economia / Gestão de Empresas ou Engenharia, com sólida formação académica.

Informática: bom conhecimento de Microsoft Office (Word, Power Point e Excel)

Inglês e espanhol: Nível mínimo C1.

Informações adicionais

Incorporação imediata
Modalidade: Contrato por tempo indeterminado
Horário: 2ª a 6ª feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
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Localização do emprego
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