
TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI – profesjonalne pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, transakcje bez prowizji, darmowe doradztwo kredytowe. W dziedzinie 
nieruchomości – najbardziej rozpoznawalna marka na Pomorzu. Od lat profesjonalnie 
pomagamy w sprzedaży, kupnie, wynajęciu różnego rodzaju nieruchomości naszym 
Klientom. Oferujemy szeroki wachlarz naszych usług. Dbamy o naszych Klientów, proponując 
rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. 
  
W związku z rozwojem naszej organizacji poszukujemy osób na stanowisko: 
 

Doradca Klienta 
Oddział Gdańsk i Gdynia (do wyboru) 

 
Szukamy: 

• ludzi z pasją, dla których praca w nieruchomościach będzie powołaniem, 
• osób, dla których praca z Klientem jest przyjemnością, 
• osób zmotywowanych, gotowych do działania, 
• osób posiadających wysoka kulturę osobistą i etykę, 
• osób chętnych do rozwijania się i doskonalenia własnych umiejętności. 

  
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

• pozyskiwanie nieruchomości na sprzedaż i wynajem, 
• obsługę Klientów, obsługę posprzedażową, 
• prezentowanie i obsługę transakcji, 
• przygotowywanie dla Klientów indywidualnych rozwiązań związanych ze sprzedażą, 

zakupem lub wynajęciem nieruchomości, 
• współpracę z Klientami indywidualnymi i firmowymi. 

  
Osobom zatrudnionym firma oferuje: 

• pracę w stabilnej instytucji o rozpoznawalnej marce na Pomorzu, 
• profesjonalne szkolenia, na których nauczymy Cię, jak pozyskiwać Klientów, jak 

pracować z Klientami, 
• umowę zlecenie – umowę o pracę, 
• deputat na paliwo, 
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• sprzęt służbowy – telefon, laptop, aparat cyfrowy, 
• pełną opiekę dedykowanego menedżera, który nauczy się wszystkiego, co jest 

potrzebne do wykonywania pracy i bycia skutecznym handlowcem. 
  
Na rynku działamy od 15 lat, zaufały nam dziesiątki tysięcy osób, a ich zadowolenie to nasz 
najcenniejszy kapitał.  
 
Opis dodatkowy: 
Będąc naszym doradcą, nie tylko sprzedajesz nieruchomość, lecz opiekujesz się Klientem  
i dbasz o jego dobro.  
  
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: hr@tyszkiewicz.pl. 
  
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych 
Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”. 
  
Dziękujemy za nadesłanie aplikacji, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko  
z wybranymi kandydatami. 
 


