INGATLAN ÉRTÉKELÉSI SPECIALISTA
MI LESZ A FELADATOD?
Napi munkád során feladatod lesz a főként lakossági jelzáloghitelekhez,
illetve közepes méretű vállalati hitelekhez kapcsolódó értékbecslések
felülvizsgálata. Értékbecslések szakmai ellenőrzése és a végső piaci
érték megállapítása, különös tekintettel kétség, vagy reklamáció
esetén; valamint az ingatlanok desk-top értékelése. Számítunk rád
helyszíni szemlék megtartásában és saját teljes értékbecslések
elkészítésében, illetve ügyfél és ügyfélreferensi oldalról érkező kérdések
és kérések feldolgozásában, megválaszolásában. Átfogó ismereteket
szerezhetsz a jelzáloghitelezési folyamatokról és a kapcsolódó
szabályozói elvárásokról.
Tudásodat használhatod a fedezeti ingatlan portfolió elemzések és
riportok elkészítésénél.
Szakmai kapcsolatot tartasz a Bank jelzáloghitelezésében érintett
területekkel, valamint a Bankkal szerződött értékbecslő partnerekkel.

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK DOLGOZNI?
csapatként dolgozunk együtt, számítunk egymásra, szakmai és
emberi közösséget alkotunk,
nálunk az emberi kapcsolatok különösen fontosak, legyen szó
ügyfelekről vagy munkatársakról,
nyitott, pozitív légkörben valósíthatod meg önmagad, és nem csak
megélheted, meg is teremtheted a változást, ami előre visz
szakmaiságban, tudásban a legjobbat adjuk: folyamatos szakmai
fejlődést biztosítunk, ahol sikereiddel,
tudásoddal karrieredet folyamatosan építheted,
munkánkat felelősséggel végezzük, mert tudjuk, hogy az
eredményességre mindannyian hatást gyakorlunk
és mindemellett versenyképes juttatásokat kínálunk.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA...
főiskolai/ egyetemi végzettséggel rendelkezel (Preferáltan:
közgazdasági, mérnöki, műszaki menedzser területhez
kapcsolódóan),
rendelkezel ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítéssel
(OKJ: 53 341 01),
ismered a területre vonatkozó jogszabályi és gazdasági környezetet,
van legalább összesen 3 éves banki és/vagy független ingatlan
értékbecslői tapasztalatod (elvárás, hogy a min. 3 évben mindkét
oldal jelen legyen),
munkádban önálló vagy és tudsz priorizálni a különböző típusú
feladataid között,
precíz és terhelhető vagy,

B kategóriás jogosítványodhoz vezetési gyakorlat is társul,
angol nyelvismeretedet írásban és szóban is magabiztosan használod,
felhasználói szinten ismered az MS Excel és Word alkalmazásokat,
a kiválasztási folyamatnál előnyként szeretnéd használni: jelzáloghitel
termékek, és jelzáloghitelezési folyamatokhoz kapcsolódó
ismereteidet; RICS tagságodat; EUFIM minősítésedet; műszaki ellenőri
jogosultságodat; SQL ismereteidet.
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