
 

 

 

Erfaren og selvstændig mægler til udlejning af erhvervslejemål i 

København  

 
I Nybolig Erhverv København A/S - Savills har vi brug for en ny mægler til vores afdeling for udlejning 
af erhvervslejemål i København. 

Vil du arbejde tæt sammen med de øvrige kollegaer i udlejningsafdelingen i en ambitiøs virksomhed 
præget af medarbejdere med god humor og vil du kunne trives med selvstændigt at håndtere lejemål i 
alle størrelser, herunder fremvisninger samt forhandlinger med lejer? 

Dine arbejdsopgaver bliver mange og forskelligartede, men du vil primært have fokus på følgende:  
 

 Tæt dialog med udlejere med henblik på at opbygge og fastholde relationer    

 Kommissionering og udlejning af erhvervslejemål i alle størrelser i København city og 
broområderne 

 Rådgive og vejlede virksomheder om deres lokalebehov og beliggenhed 

 På vegne af udlejer selvstændigt at håndtere forhandlinger med lejer og indgå lejekontrakter 

 Lyst og vilje til at skabe dig dit eget netværk inden for ejendomsbranchen 
 

Du bliver en del af et team, som sætter en ære i at samarbejde og samtidig værdsætter 
selvstændighed, kollegaer som trives i et salgsmiljø og som med glimt i øjet kan svare igen på friske 
bemærkninger. Vi tilbyder dig en stilling, hvor du får mulighed for at udfordre dine kompetencer inden 
for forhandling og formidling i en dynamisk branche, der stiller krav til høj professionalisme og 
faglighed. Du får samtidig ansvar for et bredt spektrum af kunderelaterede opgaver i din afdeling og 
involveres i opgaver på tværs af virksomhedens øvrige afdelinger i en af landets mest succesfulde og 
ambitiøse mæglervirksomheder. Din primære opgave vil være udlejning af erhvervslejemål i 
København. 

 
Du har gerne nogle års erfaring fra markedet for erhvervsejendomme eller anden relateret branche, 
hvor du med succes har bevist, at du både kan tiltrække nye opgaver, fastholde kunderelationer og 
indgå aftaler. Din uddannelsesmæssige baggrund kan være akademisk, bankfaglig eller mægler, men 
uanset din baggrund er det vigtigt, at du har en udvidet erhvervsøkonomisk forståelse, salgstalent og 
at du brænder for at gøre en forskel for de kunder, du arbejder for og det team du arbejder i.  

 
Som person forventer vi, at du trives godt med en varierede hverdag, hvor struktur er noget, du 
selv skaber og kundedialog er noget, du selv opsøger. Du har det bedst, når du skal tænke kreativt 
men samtidig skal levere løsninger, som har fagligt fundament og som ligger inden for rammerne af 
både udlejer og lejers ønsker. Selvom du har selvstændigt drive, trives du godt i et fællesskab og 
sætter pris på den sparring, du kan give og de erfaringer, du kan få.  

 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Mikkel Andersen på tlf. 33 64 65 00 eller kel@nybolig.dk. 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og ansættelsessamtaler vil derfor blive afholdt løbende. 

 
Vi skal modtage din ansøgning senest onsdag den 16. november 2016. Send din ansøgning og 
CV til karriere@nybolig.dk.  

Nybolig Erhverv København A/S er blandt de største erhvervsejendomsmæglere i København og Nordsjælland. Vi formidler 
køb, salg, vurdering, udlejning/leje, projektudvikling samt rådgivning inden for erhvervsejendomsmarkedet. Vi er ca. 30 
medarbejdere og er en del af Nykredit-koncernen samt medlem af den verdensomspændende mæglervirksomhed, Savills. 
Besøg os på www.nyboligerhverv.dk/koebenhavn 
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