
Til ejendomsbranchen søges 

Asset Manager  
med ansvar for udlejning  

Har du erfaring med udlejning, og har du lyst til at udvikle dig fagligt og personligt inden for nogle 
af ejendomsbranchens øvrige asset manager områder, er det måske dig vi leder efter.  

Jobbet er en nyoprettet stilling hos ejendomsselskabet Real Estate Development, som er et vel-
etableret privat ejendomsselskab med investering og udvikling af ejendomme, herunder bl.a. med 
køb, salg, finansiering, byggeri og udlejning. Virksomheden ejer pt. 80.000 m2. ejendomme, på 
forskellige lokaliseringer i Danmark. Da virksomheden er i udvikling med flere nye spændende 
investeringsprojekter, er der behov for flere ressourcer. 

Jobbet: 
Du vil i det daglige komme til at arbejde tæt sammen med ledelsen i åbent kontormiljø. Du vil få 
det overordnede ansvar for at tilrettelægge virksomhedens udlejning, herunder for udarbejdelse af 
udlejningsmateriale, kontakt til lejeemner og udarbejdelse af lejekontrakter.  

Stillingen tilrettelægges individuelt med afsæt i dine kompetencer, din erhvervsmæssige,- og 
uddannelsesmæssige baggrund, med det mål at du også skal udvikle dine generelle kompetencer 
inden for asset management området. Du vil således hurtigt opleve at blive involveret i flere 
processer indenfor værdiskabelse, projektudvikling, byggeri, finansiering samt køb og salg af 
erhvervs- og investeringsejendomme.  

Ud over ovennævnte vil du naturligvis deltage i møder, foretage udarbejdelse af præsentationer, 
samt andre administrative og praktiske ad hoc opgaver. 

Kvalifikationer: 

• Erfaring fra ejendomsbranchen er nødvendig, f.eks. ejendomsmægler,- eller ejendoms-
selskab eller pensionskasse.  

• Erfaring med at udarbejde erhvervs- og boligkontrakter og kendskab til de juridiske regler 
indenfor området. 

• Du taler og skriver engelsk på et professionelt niveau og er perfekt i dansk både skriftligt og 
mundtligt.  

• Gerne erfaring salg gennem telefonen og med at generelt at lukke aftaler. 
• Kendskab til/forståelse af de øvrige nordiske sprog.  
• Erfaring med eller flair for tal og økonomi.  
• Erfaren bruger af MS Word, Excel, Powerpoint. 

Personlige kvalifikationer: 
Du er professionel, servicemindet og kollegial. Du tager ejerskab for dine ting og er typen der ”gør 
først og spørger bagefter”. Du har viljestyrke og kaster dig gerne ud på nye territorier. Du tør spille 
ind og spille med og evner at arbejde selvstændigt, og samtidig være en del af et team, der 
brænder for det de laver. Du er typen der gerne har noget ekstra at byde ind med, så snart 
lejligheden byder sig. Du er god til at samle op på ting - også når det ikke er dine egne. Du er front-
runner, proaktiv, handlingsorienteret og følger tingene til dørs. Din humor fejler ingenting, dit 
salgsgen heller ikke, og du ved at det er vigtigt, at det også skal være sjovt at gå på arbejde. 



   
   
Forventninger: 
I rollen som udlejningsansvarlig bliver din primære opgave at tage ansvar for genudlejningen når 
lejemål bliver ledige. Det drejer sig om lejemål inden for områderne kontor, bolig, butik, lager og 
andet. Succes i stillingen skal du have et vist erfaringsgrundlag, og at du har en god forståelse og/
eller evne for planløsninger, arkitektur og indretning samt har lysten til at byde ind med ideer og 
muligheder.  

Du vil blive en del af et dedikeret og stærkt team med en udpræget entreprenørånd, hvor gensidig 
inspiration, respekt og en holistisk tilgang til arbejdsrelationen vil være prioriteret højt. 

Dernæst vil der som nævnt være en del andre opgaver, som du hen ad vejen vil få ansvaret for i 
takt med, at du vil vokse i jobbet. Det er vigtigt at du har viljen til at udvikle dig både fagligt og 
personligt.  

Du tilbydes: 
• En spændende og udfordrende stilling, hvor ikke to dage er ens.  
• Personlig og faglig udvikling i takt med at virksomheden vokser.  
• Et job hvor du får en central og vigtig rolle tæt på ledelsen.  
• En rigtig god atmosfære, hvor hverdagen også er præget af humor.  
• Et hyggeligt kontormiljø i hjertet af København. 

Arbejdstid:  

37 timer/uge  

Løn og vilkår:  

Forhandles. 

Start: 
Efter nærmere aftale. 
Spørgsmål vedr. stillingen:  
Du er velkommen til at kontakte Monica Schultz – JKS Carrier på tlf.: 30851299 hvis du har 
yderligere spørgsmål til jobbet. 
Ansøgning: 
Send ansøgning og CV til JKS, Monica Schultz email: 199mos005@jks.dk. Vi afholder samtaler 
løbende.  

mailto:199mos005@jks.dk

