Ingatlanmenedzser
Szakértők szerint a válság idején kell megalapozni
a megújulást, hiszen akkor lehet a legjobban fejlődni,
amikor jut idő a képzésre. Az elmúlt évek
munkaerő-piaci trendjei szerint a meglévő kollégák
megtartása nehezebb feladatnak bizonyult
a cégvezetés számára, mint az új munkaerő
megtalálása. Pedig a meglévő munkatárs megtartása
kevesebb költséggel is jár. Egy jól megválasztott
felnőttoktatási képzéssel a cég két legyet üt egy
csapásra: egyrészt lojális, másrészt korszerű,
specializált szaktudású munkatársat kap.

KIKNEK AJÁNLJUK?
A szakot ingatlanfejlesztő, ingatlankezelő
és ingatlantanácsadó társaságok tulajdonosainak
és vezető munkatársainak ajánljuk.

ellátására is, a magas szintű elméleti és módszertani
ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek,
a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és
képességek birtokában.

EZT A TUDÁST ADJA A KÉPZÉS:
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ingatlanfejlesztő társaságok tulajdonosainak,
munkatársainak
ingatlankezelő társaságok tulajdonosainak,
munkatársainak
ingatlan-tanácsadó társaságok tulajdonosainak,
munkatársainak
az állami vagyon kezelőinek
intézményi befektetők szakembereinek
beruházás-lebonyolítóknak
építész-tervezőknek
település-tervezőknek
ingatlan-finanszírozással foglalkozó
szakembereknek
ingatlanalap-kezelőknek
igazságügyi szakértőknek
állami és önkormányzati vagyongazdálkodás
vezetőinek, munkatársainak
ingatlanpiaccal foglalkozó média-munkásoknak
turisztikai fejlesztéssel foglalkozó
szakembereknek
ingatlan ügynökségeknek, értékesítőknek,
tanácsadóknak
franchise-partnereknek
ingatlan-értékbecslőknek

MIÉRT AJÁNLJUK?
Az ingatlanértékesítés és az ingatlanpiac
sajátosságai mellett a szakon az ingatlanfejlesztésben
alkalmazott legmodernebb tervezési modelleket,
a projekt-finanszírozás gyakorlatát lehet
elsajátítani. A képzésben végzettek alkalmasak
az ingatlan-gazdálkodás hazai és a nemzetközi
területein közép- és felsővezetői feladatok
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ingatlanpiac és szegmenseinek mérése
építészeti és kivitelezés-menedzsment
ingatlan-értékbecslés
ingatlanfejlesztés tervezése, finanszírozása,
lebonyolítása
ingatlanbefektetési számítások, módszerek
ingatlanjogi ismeretek
létesítmény-, és vagyonkezelés
a gyakorlatban
ingatlan értékesítés-menedzsment
az egyes piaci szegmensekben
településfejlesztés és ingatlanfejlesztés
lakáspolitikai elemzések, tendenciák, trendek

MIT KÍNÁL A SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS?
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már meglévő diplomára épülő, mélyebb
szaktudást biztosító képzés
speciális szakirányú tanúsító oklevelet biztosít
jól alkalmazkodik a gazdasági szféra igényeihez
reagál a munkaerőpiac gyors változásaira
gyakorlati tudást biztosít
munka mellett is elvégezhető

Képzési idő: 2 félév
Képzési helyszín: Budapest
A képzés 2021 tavaszán indul!
Önköltség: 390.000 Ft/félév
Részletes információ és jelentkezés:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/
kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/
További kérdés esetén:
part.time@uni-corvinus.hu

