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Ondersteuning vastgoed beheer

Zakelijke communicatie voor administratieve beroepen
In deze module leert men op een professionele en zakelijke manier in
het Nederlands communiceren, zowel schriftelijke (brieven, e-mails,
verslagen …) als mondelinge (telefoongesprekken en face-to-facegesprekken) communicatie komen aan bod. Men leert efficiënt communiceren met voortdurende aandacht voor de noden van bezoekers/gasten/
klanten en met aandacht voor een positieve uitstraling vanuit de organisatie. Men leert om zich flexibel, assertief, empathisch en discreet op te
stellen.
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In deze module leert men werken binnen de juridische context en het wettelijk vastgelegde kader van de vastgoedsector, zowel voor de verkoop en
verhuur als voor het beheer van vastgoed.
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Stage verkoop/verhuur vastgoed
In deze module leert men de specifieke activiteiten in verband met verhuur
en verkoop toepassen in de praktijk met aandacht voor oplossings- en
doelgroepgericht werken en het belang van het permanent ontwikkelen
van de eigen deskundigheid.

Frans voor vastgoed assistent
In deze module leert men eenvoudige zakelijke communicaties voeren met
klanten. De vastgoed assistent leert telefonische contacten verzorgen. De
cursist leert de klant ontvangen en doorverwijzen volgens vastgestelde
procedures. Men leert deelnemen aan een eenvoudig zakelijk/vastgoed
gesprek, eenvoudige vastgoed-gerelateerde teksten begrijpen, een schriftelijke boodschap doorgeven en een eenvoudig schriftelijk bericht schrijven
(e-mail,…)
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Vastgoed regelgeving

Digitale en administratieve vaardigheden
In deze module leert men zelfstandig meer uitgebreide en gespecialiseerde
administratieve taken uitvoeren met behulp van verschillende kantoorsoftwareprogramma’s. Zorgvuldig, kwaliteitsvol en efficiënt handelen staat in
alle omstandigheden voorop.

In deze module leert men op een professionele manier de makelaar te
ondersteunen bij het beheer van gebouwen in private of mede-eigendom.
Er wordt specifiek aandacht besteed aan de administratieve en juridische
verplichtingen bij het opmaken en opvolgen van het dossier.
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Stage Vastgoedbeheer
In deze module leert men de specifieke activiteiten in verband met vastgoedbeheer toepassen in de praktijk met aandacht voor oplossings- en
doelgroepgericht werken en het belang van het permanent ontwikkelen
van de eigen deskundigheid.
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Engels voor vastgoed assistent
In deze module leert men eenvoudige zakelijke communicaties voeren met
klanten. De vastgoed assistent leert telefonische contacten verzorgen. De
cursist leert de klant ontvangen en doorverwijzen volgens vastgestelde
procedures. Men leert deelnemen aan een eenvoudig zakelijk/vastgoed
gesprek, eenvoudige vastgoed-gerelateerde teksten begrijpen, een schriftelijke boodschap doorgeven en een eenvoudig schriftelijk bericht schrijven
(e-mail,…)
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Ondersteuning verkoop/verhuur vastgoed
In deze module leert men op een professionele manier de makelaar te
ondersteunen bij de verkoop of verhuur van een pand. Dit gaat van het opstellen van de makelaarsovereenkomst met de klant, het opmaken van het
dossier volgens alle wettelijke verplichtingen, het maken van publiciteit via
diverse kanalen, het geven van informatie aan geïnteresseerde kandidaten
tot het regelen van bezoeken ter plekke.
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Studenten
voordeel!

Als student van deze opleiding aan CVO Antwerpen
kan je een gratis Office 356-pakket downloaden.
Lees in de Moodle-cursus “CVO cursisten” hoe het werkt.

