Juridisk direktør til EjendomDanmark
Vil du være en del af en organisation, der er centralt placeret i ejendomsbranchen, og bidrage til
EjendomDanmarks videre udvikling, så kan du blive den nye leder af EjendomDanmarks juridiske afdeling.
EjendomDanmark er en veldrevet og effektiv brancheorganisation for ejere, udlejere og administratorer af
fast ejendom i Danmark. EjendomDanmark er i gang med at implementere en ambitiøs og spændende
strategi, hvor målet er at bliver en endnu mere åben, dynamisk, moderne og professionel
brancheorganisation for den samlede danske ejendomsbranche.
Rådgivning og information til ejendomsbranchen
Som juridisk direktør i EjendomDanmark indgår du i direktionen sammen med den adm. direktør samt i
ledergruppen for sekretariatet, der består af Økonomi, Kommunikation/PA og Jura.
Dine primære ansvarsområder er faglig og personalemæssig ledelse af foreningens juridiske afdeling og
aktiviteter og at være juridisk afdelings faglige anker i det politisk og kommunikative arbejde. Du vil også
have det faglige ansvar for foreningens juridiske uddannelsesaktiviteter.
Dygtig jurist eller advokat med interesse for ledelse
Den rette kandidat til denne spændende stilling er advokat eller jurist og har et indgående kendskab til fast
ejendom – og gerne bolig- og erhvervslejeret.
Med respekt for kerneopgaven, som er at tilføre solid juridisk indsigt i ejendomsbranchens forhold, kan der
være flere indgangsvinkler til rollen. Den ene indgangsvinkel er den meget erfarne kandidat, som tiltrækkes
af muligheden for at fokusere endnu mere på det faglige og på at bidrage til EjendomDanmarks fortsatte
succes med sin omfattende erfaring. Den anden indgangsvinkel er den yngre, fagligt stærke og ambitiøse
kandidat med tydelige lederevner, der er motiveret af at gå ind i en formel lederrolle.
Vigtigst af alt er, at du går foran og bidrager til gennemførelsen af foreningens strategi gennem gode faglige
kvalifikationer og en interesse i ledelse. Du er samtidig med til at sikre, at der hver dag leveres en kvalificeret,
effektiv og målrettet helhedsindsats til fordel for medlemmerne.
Yderligere information
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Human Capital Group, som assisterer EjendomDanmark med
ansættelsen. Send din ansøgning samt CV til Christina Bengtsson på cbe@hcg.dk, eller ring på 6160 9252.
Ansøgninger skal være modtaget senest 8. januar 2021.

EjendomDanmark
EjendomDanmark er en moderne erhvervsorganisationen, der varetager interesser for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom
i Danmark. EjendomDanmarks medlemmer dækker ca. 85 procent af det professionelle ejendomsmarked med over 100.000
medarbejdere og en omsætning på knap 100 mia. kroner.
EjendomDanmark er organisationen, der sørger for, at branchens synspunkter bliver hørt i ministerierne og på Christiansborg.
Foreningen har et etableret netværk på den politiske scene i ind- og udland og et omfattende netværk af samarbejdspartnere på det
danske og det internationale ejendomsmarked. En af organisationens vigtigste opgaver er at arbejde for, at branchens stemme giver
genlyd i medierne og den offentlige debat.
EjendomDanmark repræsenterer medlemmerne i en lang række offentlige nævn, kommissioner og bestyrelser og er med til at udpege
lægdommere til boligretten og repræsentanter til de kommunale huslejenævn. EjendomDanmark har desuden en række veletablerede
medier, som sikrer, at medlemmerne hurtigt og løbende bliver opdateret om udviklingen inden for brancherelevant lovgivning og
praksis. Derudover udbyder foreningen et omfattende kursusprogram og en ejendomsadministratoruddannelse med det formål at
bidrage til udviklingen af en fagligt stærk og professionel ejendomsbranche.
Læs mere om EjendomDanmark på ejd.dk.

