
Som Salgs og udlejningsansvarlig bliver du er del af holdet 
bag Arkitektgruppens salg og udviklingsorganisation. Du 
vil referere til vores Afdelingschef for Projektudvikling 
og få din daglige gang på vores kontor, 2 minutter fra 
Øresund metrostation i København. 

Når du arbejder i Arkitektgruppen, er det dig, der skal tage 
teten, styre projektet og få tingene til at klappe. Vi stiller 
høje krav men tilbyder også stor frihed i jobbet. 
Arbejdsopgaverne spænder bredt, og stiller høje krav til 
dig og din indsigt i boligmarkedet og ejendomme, samt de 
bagved liggende tal. 

Du vil deltage i processen allerede fra de første skitser, 
og først slippe projektet når kunden står med nøglen 
i hånden. Og det lige meget om det er ejerboliger, 
ungdoms- og seniorboliger, kontorprojekter, retail mv. 

DU SKAL HJÆLPE OS MED
At identificere nye projektmuligheder, og sikre at 
prissætningen bliver korrekt. Når vi har fået et nyt projekt 
i gang, skal du bistå med din viden i udarbejdelse af 
lejlighederne, sådan at planløsninger, materialevalg og 
aptering passer til målgruppen og markedet.

Herefter skal du stå for al kontakt til ekstern mægler, 
bl.a. formidlingsaftale, vurdering af deres prisniveau, 
afstemning af kundesegment, udarbejdelse af købsaftale, 
udarbejde og kontrollere statusopgørelser efter åbne 
huse, samt evt. deltage ved særlige arrangementer 
sammen med mægler. 

Når kunden har købt en bolig, skal du stå for tjek 
af købsaftale, svare og spare på advokat skrivelser, 
udsættelse af frister/pre-salgs krav i dialog med 
advokaten og vores ledelse. Du skal stå for budgettering 
og udarbejdelse af udkast til ejerforeningsbudget, inkl. 
fordelingstal. 

Det lyder af meget, men kort sagt du skal være vores 
bindeled mellem os, markedet og kunden.

HVEM ER DU?
Som vores nye kollega er du engageret i hverdagen 
og er med til at se muligheder i stedet for problemer, 
og kommer dem proaktivt i forkøbet gennem god 
struktureret planlægning og eksekvering af opgaverne. 
Som ejendomsmægler/valuar har du gennem din 
uddannelse og flere års erhvervserfaring fået opbygget 
et stort netværk og kendskab til branchen, hvor du har 
forfinet dine kompetencer indenfor fast ejendom og 
diverse juridiske aspekter der måtte dukke op. 
Da arbejdsopgaverne omfatter en bred kontaktflade, skal 
du være god til at kommunikere på skrift og mundtligt. 

5 FORDELE VED AT ARBEJDE FOR OS.
•  Vi stiller krav, både på det faglige niveau men også det 

personlige, og vi gør det med din trivsel i højsædet. Og 
du får også en stor frihed i jobbet.

•  Du får en alsidig hverdag med højt fagligt indhold og 
hvor vi arbejder en del men ikke hele tiden. 

•  Du vil få en central rolle i udviklingen og salget af 
spændende boliger i hele landet. 

•  Vi udvikler ikke kun ejendomme, du vil også få 
udviklet dine kompetencer gennem kurser og 
efteruddannelser. Og hvert år tager vi alle sammen 
af sted på seminar med workshops, teambuilding og 
socialt samvær.

•  Du vil få en stilling hvor du selv præger din hverdag og 
hvor vi giver en løn der afspejler dine kvalifikationer

HVEM ER VI EGENTLIG? 
Arkitektgruppen er en privatejet virksomhed, som har 
bygget hjem siden 1986. Vores første projekt var 23 
parcelhuse i Højby på Fyn. Siden er der sket en del: I dag 
har vi ca. 80 medarbejdere fordelt på hovedkontoret 
Hollufgård i Odense, på salgskontorerne i København og 
Aarhus og ude på vores mange byggepladser landet over. 
Vores erfaringsbase indeholder over 7500 boliger og 
erhvervslokaler, men udgangspunktet er stadig det 
samme: Vi brænder for det, vi laver, vi tænker os om, vi 
holder ord, og vi gør aldrig noget halvt. 
Det gælder for alle vores aktiviteter, fra projektudvikling og 
byggevirksomhed til køb og salg af fast ejendom.

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE 
FREMTIDENS BYGGERIER? 
- VI SØGER EN SALGS OG UDLEJNINGSANSVARLIG EJENDOMSMÆGLER

Vi indkalder løbende til samtale, men har du nogle 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Afdelingschef Bo Weibull på tlf. +45 5370 9302

Det er også Bo der skal modtage din ansøgning og du kan 
sende den og dit cv til bwe@arkitektgruppen.dk

Vi overholder selvfølgelig alle regler og behandler din 
ansøgning fortroligt.


