
FB Gruppen søger Seniorprojektudviklingschef til Erhverv 

Vil du være med til at finde og udvikle nye domiciler for en virksomhed der har bygget over det meste af Storkøbenhavn og 
som leverer omkring 500 boliger om året? Brænder du for at udvikle erhverv? FB Gruppen søger en Senior 
Projektudviklingschef til erhverv, hvis ansvarsområder vil være netop det.   
 
Med direkte reference til Adm. Direktør Hans-Bo Hyldig, bliver du som Senior Projektudviklingschef for erhverv ansvarlig for  
at finde og udvikle nye domiciler til kunder som fraflytter deres gamle domicil. Hovedopgaverne vil være følgende:  
 

- Identificere og skabe et behov for et nyt domicil hos potentielle kunder 
- Udarbejde kalkuler og beslutningsoplæg til ledelsen 
- Netværke med beslutningstagere, rådgivere og entreprenører 
- Tæt samarbejde med direktionen i FB Gruppen samt boligprojektudviklingsafdelingen ved kombi-projekter 
- Tovholder fra A-Z på egne projekter 
- Medvirke til at afklare lokalplaner og eventuelt forhandle nye planer 
- Medvirke til at kvalitetssikre og udarbejde aftaler i samarbejde med Direktion 

 
Din profil 

Der er flere indgange til dette job, men det er essentielt at du har minimum 10 års erfaring med projektudvikling inden for  
erhverv. Derudover er det en fordel at du kender til udvikling af boliger, men ikke et krav. Endelig har du god forståelse for  
tal og kan gennemskue sammenhænge i projektøkonomi. Derudover er du enten ingeniør og/eller har en merkantil  
uddannelse (HD, cand.merc. el. lign.). Desuden besidder du følgende personlige egenskaber: 
 

- Godt købmandskab 
- Selvkørende og selvstændig 
- Kan se muligheder frem for begrænsninger 
- Er en ”closer” og følger sagerne til døren 
- Entreprenørånd og ”drive” 
- Udadvendt og opsøgende 
- Tålmod 
- Motiverende og optimistisk 
- Troværdig og et ordentligt menneske 
- Struktureret 
- Fleksibel i henhold til tid 

 
Ansøgning og kontakt 

Rekrutteringsprocessen udføres i samarbejde med konsulenthuset Amalie Search & Selection ApS. Har du spørgsmål til  
stillingen, kontakt da Projektleder Anne Helmerstuen på 22712125. Venligst send din ansøgning til ah@amaliesearch.dk.  
Ansøgninger behandles løbende. Stillingen forventes besat 1. januar 2019. 
 
Om FB Gruppen 

FB Gruppen (Fokus på Boliger) har siden 2003 udviklet, bygget og solgt boliger – boliger for mennesker og boliger, der er til at 
betale. FB Gruppen lægger vægt på kvalitet, som blandt andet sikres med et stabilt og langvarigt samarbejde med faste 
arkitekter, ingeniører, håndværkere og entreprenører. FB Gruppen har bygget over det meste af Storkøbenhavn, og i øjeblikket 
leverer de omkring 500 boliger om året. I mindre målestok bygger FB Gruppen også institutioner, kontorer og butikker, men 
fokus ligger på boliger, både til familier, ældre, singler og unge. FB Gruppen bygger både rækkehuse og lejligheder, såvel 
almene boliger og lejeboliger som andelsboliger og ejerboliger. FB Gruppens kontorer ligger på Grønttorvet 6, 2500 Valby.  


