
Vil du bygge med?
Send din ansøgning og CV snarest muligt til HR Chef Susanne 
Fürstenberg pr. mail til sfu@casa-as.dk. Spørgsmål til stillingen rettes 
til Senior Developer Rasmus Holbech pr mail rho@casa-as.dk eller på 
telefon 61142662. 

CASA A/S, Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens

CASA søger Projektudvikler
CASA er én af Danmarks førende virksomheder indenfor 
udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores byggevirksomhed 
har landsdækkende aktiviteter, og en omsætning på omkring 
DKK 1,5 mia. og er med en ambitiøs strategi i fortsat høj vækst. 
CASA har hovedsæde i Horsens og en afdeling i København.

Kendt for at se kreative muligheder og løse udfordringer i 
dialog med kunder og medaktører er CASA en foretrukken 
samarbejdspartner for en række professionelle bygherrer, 
herunder pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere og 
almene boligselskaber. 
Foruden høj faglighed bygger de drivende kræfter i CASA på 
tillid, ordentlighed, respekt, synlighed og et godt købmandskab.
 
Om jobbet 
CASA udviklings -/salgsafdeling består af et team på pt. 
6 personer. Udviklings -/salgsafdelingen har base på 
CASAs hovedkontor i Horsens, mens udviklingsprojekterne 
er lokaliseret i hele Danmark. Derudover er der et internt 
team i form af specialister, som fungerer som backup i 
udviklingsarbejdet.
Som projektudvikler får du i samarbejde med en 
projektudviklingschef ansvaret for at skabe og udvikle nye 
projekter. Du skal have fokus på, at projekterne gennemføres 
professionelt og succesfuldt og tilgodeser kundernes ønsker og 
behov og samtidig sikre økonomisk værdiskabelse. 
CASA er i rivende udvikling så for den rette, er der gode 
udviklingsmuligheder.
 
Arbejds- og ansvarsområder
Din primære opgave er som tovholder og problemløser i 
forbindelse med salg, opstart og gennemførelse af CASAs 
ejendomsudviklingsprojekter i hele Danmark.

Af arbejdsopgaver kan nævnes:
• I samarbejde med dine kollegaer vurdere og prioritere, hvilke 

projektmuligheder der er attraktive at arbejde videre med
• Deltage i salg, forhandling og indgåelse af kontrakter
• Kontakt og samarbejde med kunder, rådgivere og andre 

samarbejdspartnere
• Gøre dit til, at samarbejdet i projektteamet fungerer, og at 

de forhindringer som opstår undervejs, bliver håndteret 
konstruktivt og professionelt

• Dialog med kommuner og andre offentlige myndigheder
• I samarbejde med dine kollegaer udarbejde business case 

med løbende fokus på optimering.

Om dig
Du har formentlig en videregående uddannelse som ingeniør, 
arkitekt, cand.merc., jurist eller anden relevant uddannelse. 
Vigtigst er kombinationen af din videregående uddannelse, samt 
at du har kendskab og gerne 2-4 års erfaring med udvikling af 
ejendomsprojekter.

Vi ser gerne, at:
• Du er helhedsorienteret med overblik og sans for de 

væsentlige detaljer
• Kombinationen af faglige og personlige kompetencer 

bevirker, at du fremstår som en kompetent, forretnings- og 
løsningsorienteret projektudvikler

• Du er udadvendt, vedholdende og formår at skabe fremdrift og 
resultater

• Forretningsforståelse og at du formår at bevare roen samt 
overblikket i en forhandlingssituation

• Du besidder gode kommunikationsevner både i skrift og tale
• Du trives med at være i en rolle, hvor du får ansvar, og 

samtidig er realistisk omkring egne evner og begrænsninger. 
For dig er det naturligt at søge råd og støtte fra andre, når der 
er behov for det.

Som person er du gennem din erfaring struktureret og arbejder 
proaktivt. Du ved, at to dage ikke er ens og har en positiv 
indstilling til dit arbejde. Du evner at udvikle dig i en udfordrende 
og til tider travl hverdag. Du må gerne have lyst til at påvirke og 
motivere Udviklings- og salgsteamet på opgaven til at gøre en 
forskel og have en konstruktiv tilgang til at optimere og udvikle 
teamet.
 
Vi tilbyder
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed med 

højt til loftet blandt gode kolleger, hvor vi i fællesskab finder 
balance mellem arbejde og fritid

• Der vil være mulighed for at arbejde fra vores kontor i 
København, men du må forvente at være 1-2 dage om ugen på 
kontoret i Horsens

• Arbejdsklima med en god tone og service, minded indstilling, 
hvor tillid, ordentlighed og respekt er grundstenen

• Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i en 
virksomhed i stor vækst

• Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer.

Læs mere om CASA og vores spændende projekter på www.casa-as.dk.
 
Vi behandler ansøgninger løbende men venter gerne på den rigtige 
medarbejder.


