RE Kinnisvara AS on tegutsenud Eesti kinnisvaraturul 20 aastat, alates 1995.aastast.
Kuni 2014 aastani tegutsesime Rime Kinnisvara kaubamärgi all.
Pakume oma klientidele maakler- ja hindamisteenuseid, arendusprojektide äriplaanide koostamist ja
projektide läbiviimisel ning kinnisvarainvesteeringute nõustamist. Meie suurimaks tugevuseks ja
konkurentsieeliseks on aja jooksul kogutud teadmised ja edasiviivaks jõuks positiivsed ning
teotahtelised inimesed.
Mis eristab RE Kinnisvara teistest kinnisvarabüroodest?
Väärtustame kvaliteeti rohkem kui kvantiteeti. Ainult parim on piisavalt hea. Usume, et 20 aastase
kogemusega ettevõte saab klientide võitmiseks pakkuda ka muud väärtust kui kõige odavamat hinda.
Meie eesmärgiks ei ole olla kõige suurem vaid kõige parem. Pigem põhjalikus kui maht, pigem vähem
aga paremini. Meil on parim ärikinnisvara osakond Eestis, käesoleva aasta prioriteediks on
elamispindade osakonna viimine Eesti tipptasemele. Selle saavutamiseks oleme investeerinud Eestis
parimate kinnisvaraga seotud IT lahenduste arendusse.
Miks valida RE Kinnisvara AS?
Meie eesmärgiks on luua ja arendada keskkonda kus spetsialistid - nagu Sina - saavad keskenduda oma
tööle, mitte ei pea aega kulutama olme- ja tehniliste küsimuste lahendamisele. Maakleri jaoks
tähendab see:
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mahukas olemasolev kliendibaas - üle 1000 leadi ootab, et neile sobiv tehigu vastaspool leida.
Ettevõte panustab omalt poolt leadide tekitamise ja nende eelanalüüsi osas
igapäevatööd toetab Eesti turul ainulaadne ja innovatiivne spetsiaalselt RE Kinnisvarale loodud
kinnisvaraobjektide analüüsi ja kliendihalduse rakendus
võimalus kasutada unikaalseid turunduskanaleid: otseturundus, portaalide bannerid, interneti
otsingusüsteemid
ettevõtte poolt on ettevalmistatud paketid eristuva väärtuse pakkumiseks klientidele
firma poolt on tagatud kõik tööks vajalik: väljaõpe, toetav personal: kliendihaldur, turundus,
sekretär, IT, infosüsteemid, andmebaasid koos kaardilahendustega
erinevad koolitused ja kursused vastavalt personaalsele arengukavale
üritused, suvepäevad, ühine tähtpäevade tähistamine, turniirid jne.
pühendunud profesionaalidest sõbralik ja toetav meeskond, mis koosneb oma ala
tipptegijatest ja kus on lisaks töökusele kõrgelt hinnatud huumorimeel
soodne parkimine kesklinnas, meie hubase ja avara kontori vahetus läheduses
tasuta hommikusöök ja puuviljad
võimalus kasutada ettevõtte autot

Pakume parimat töökeskkonda ja ootame pühendumist ja professionaalsust. Seetõttu ei sobi ametikoht
ajutise tööajaga töötamiseks või töötamiseks muu töö kõrvalt. Töökoht ei sobi ka siis, kui sul on raskusi
töötamisega ühtse meeskonnana.
Töötasu osas on edukad maaklerid kes teenivad vähemalt kaks keskmist palka. Koostöö vormi osas on
võimalikud erinevad variandid: töö töölepingu aluselt püsitasuga, FIE, OÜ või kombineeritud variandid.
Kui tunned kõik see on sulle huvipakkuv ja et kinnisvaraturu parim on see mida sa väärid ja suudad ka
ise pakkuda, siis võta ühendust ja arutame kuidas me saame üksteisele kasulikud olla.
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