Fund Manager til innovativ ejendomsforvalter
Er du kommerciel og glad for at have med mennesker og ejendomsinvesteringer at gøre? Har du lyst til at
blive en del af en ny ejendomsforvalter med store vækstambitioner og en høj moral? Så er du måske vores
nye Fund Manager.
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Som Fund Manager bliver du selvstændigt ansvarlig for forvaltningen af en eller flere ejendomsfonde i
vores hastigt voksende portefølje. Du vil blive en del af et team, som hver dag arbejder for at skille os
positivt ud i den danske ejendomsbranche, hvor vi kontinuerligt udviklere hvordan vi arbejder og skaber
gennemsigtighed på vores drift og fonde for vores investorer. Du vil sammen med Head of Fund
Management være overordnet ansvarlig for driften af vores fonde.
Du skal kunne trives i en rolle, hvor der er mange forskelligartede opgaver, og hvor der sættes høje
standarder. Og du skal kunne lide at være i kontakt med andre mennesker både internt og eksternt, og
evne at se tingene i det større perspektiv, samtidig med at du sætter en ære i at finde ”djævlen i detaljen”.
Det ligger dig naturligt at udvise høj service og være proaktiv i din hverdag.
Dine primære arbejdsopgaver
•

Selvstændig forvaltning, ledelse og administration af selskabets fonde, som består af aktieselskaber, der
ejer boliginvesteringsejendomme

•

Forberedelse og ledelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

•

Kommunikation og rapportering til fondenes investorbestyrelser

•

Samarbejde med selskabets asset management afdeling

•

Indrapportering til Finanstilsynet

•

Sparringspartner med de øvrige afdelinger

Din profil
•

Du har en relevant uddannelse og en stærk faglig profil indenfor økonomi, jura, selskabsadministration
eller lignende

•

Du har mere end 2 års erfaring med en lignende stilling indenfor investeringsforvaltning (økonomi, jura,
erhvervsjura eller lignende relevant erfaring), særligt indenfor ejendomme

•

Du elsker at tale med mennesker og servicere investorer, har gennemslagskraft og en god kommerciel
forståelse

•

Du er velformuleret, præcis og en god formidler både skriftligt og mundtligt

•

Du arbejder selvstændigt, struktureret, serviceminded, kvalitetsbevidst og overholder deadlines

•

Du er løsningsorienteret og ser muligheder fremfor begrænsninger
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Fordele
Vi tilbyder et spændende job i en ambitiøs, dynamisk, social og hastigt ekspanderende virksomhed, bosat i
hjertet af København lige på Amagertorv. Atmosfæren hos os er uformel, men samtidig professionel, og vi
bærer stærke værdier i forhold til at skabe en god arbejdsplads. Vi tror på, at trivsel fører til et stort
medansvar for virksomheden og ikke mindst vores investorer. Derfor er der stor fokus på, at den enkelte
skal trives, bidrage selvstændigt og lære nyt hver dag.
Vi tilbyder en løn efter kvalifikationer samt frokostordning. Stillingen er beregnet til 37 timer pr. uge ekskl.
frokost.
Interesseret?
Send din ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer og referencer til Head of Fund Management Nils
Thygesen på nt@roofmanagement.dk snarest muligt og senest den 15. januar 2022. Vi indkalder løbende til
samtaler, så tøv ikke med at at få din ansøgning afsted. Vi ansætter, når den rette kandidat er fundet.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Fund Management Nils Thygesen
på 20 20 60 40 eller nt@roofmanagement.dk.
Om os
ROOF Management A/S er specialiseret i forvaltning af alternative investeringsfonde med gode
boligudlejningsejendomme, som vi udbyder til vores investorer. Vi har pt. ejendomme for ca. 1 mia. under
forvaltning og ambitioner om kraftig vækst.
Vi er en flok dedikerede ejendomsfolk, som er i færd med at skabe Danmarks bedste nicheforvalter
indenfor boligejendomme. Vi har altid investorernes interesser i fokus, og det betyder blandt andet en
professionel og ”hands on” drift af vores ejendomme.
Udover vores eksisterende koncept ROOF Invest, har vi brugt det sidste år på at bygge en crowdfunding
platform ved navn Ownrs. Ownrs er en equity crowdfunding platform, hvor vi vil udbyde investeringer i
formålsdrevne investeringsejendomme. Ownrs er en ny måde at investere i ejendomme, hvor alle har
mulighed for at blive medejere af ejendomme i vores store danske byer. Med Ownrs digitaliserer vi
ejendomsinvesteringsbranchen, og vi opfylder et ønske om, at ejendomsinvestering skal være for alle.
Vores kerneværdier rummer tillid, transparens og arbejdsglæde. Vi tror nemlig på, at arbejdsglæde, godt
kollegaskab og høj grad af autonomi skaber den bedste virksomhed.
ROOF Management A/S har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF).
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