
ANÚNCIO DE EMPREGO 

 

CONSULTOR RÉPLICA (M/F) 

A RÉPLICA é uma empresa imobiliária com forte visibilidade no mercado pelos 30 

anos de experiência e profissionalismo, tendo várias agências em zonas 

estratégicas que a direcionam para um segmento médio-alto. 

Diferenciando-se por uma abordagem personalizada e discreta no contacto com os 

clientes, a RÉPLICA mantém relações privilegiadas com investidores, negociando 

grandes empreendimentos e marcando uma presença ativa no mercado através da 

gestão de uma plataforma com milhares em ofertas de imóveis.  

As grandes oportunidades de negócio, o acréscimo do volume e valorização dos 

imóveis, impulsionam a RÉPLICA a recrutar Consultores Imobiliários, com 

espírito empreendedor, ambição e orientação para o cumprimento de 

objetivos, para reforçar as Equipas Comerciais de MATOSINHOS-SUL, FOZ, 

BOAVISTA, BAIXA DO PORTO e ANTAS.  

 

PERFIL 

 Mínimo 12º ano. 

 Com ou sem experiência na área imobiliária; 

 Experiência nas áreas comercial (vendas) e/ou de atendimento ao cliente 

(preferencialmente); 

 Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

 Bons conhecimentos de Inglês e/ou Francês, ao nível da comunicação oral e 

escrita; 

 Elevada proatividade, motivação e determinação; 

 Excelente capacidade de comunicação (oral e escrita); 

 Gosto pelo trabalho em equipa; 

 Capacidade de organização e gestão de tempo; 

 Disponibilidade de horário; 

 Apresentação cuidada; 

 Carta de condução e veículo próprio (preferencialmente); 

 Residência no Distrito do Porto. 

 

 



FUNÇÕES 

 Atendimento ao cliente; 

 Prospeção, angariação e negociação de imóveis; 

 Gestão de carteira de clientes (proprietários e compradores). 

 

OFERTA E BENEFÍCIOS 

 Comissões elevadas; 

 Prémios de desempenho (individuais, agência e grupo); 

 Progressão na carreira; 

 Formação técnica e comportamental especializada (inicial e contínua); 

 Integração em equipa comercial com vasta experiência no ramo; 

 Acompanhamento e apoio especializado focado no cumprimento de objetivos; 

 Computador portátil; 

 Telemóvel e comunicações; 

 Ferramentas de marketing e publicidade; 

 Local de trabalho em zona de negócio privilegiada. 

 

Não perca esta oportunidade, junte-se a uma equipa de sucesso! 
 

 


