EJENDOMSSPECIALIST TIL EJENDOMSINVESTERINGER
Interdan Invest A/S søger en ejendomsspecialist
til kontoret i Hellerup.
Interdan koncernens investeringsaktiviteter
varetages af Interdan Invest A/S og omfatter
investeringer i værdipapirer og fast ejendom.
Koncernen vil fremover udbygge ejendomsporteføljen inden for investeringsejendomme.
Derfor tilbyder vi nu en nyoprettet stilling i et
solidt og ambitiøst selskab i en spændende
branche.
Den rette kandidat vil sammen med CEO for
Interdan Invest A/S bl.a. være beskæftiget med:
•
•
•
•
•

Optimering af udlejning af ejendomme i
porteføljen
Kontakt og dialog med rådgivere og
samarbejdspartnere om drift af
ejendomme
Screening af ejendomme og vurdering af
deres afkastpotentiale
Løbende dialog med ekstern
administrator
Forberedelse af beslutningsmateriale til
bestyrelse og direktion

Vi forestiller os, at du som vores nye medarbejder
har mindst fem års ejendomserfaring og har

været involveret i og har haft tæt dialog med en
række interessenter om ejendomsinvesteringer,
drift og administration. Du har måske opnået din
erfaring i en funktion i en bank, pensionsselskab,
forsikringsselskab eller hos en ejendomsmægler.
Du har kendskab til ejendomsudvikling/projekter, præsentation af potentielle projekter,
og du har en oprigtig interesse for ejendomme.
Du er fagligt dygtig, har god forståelse for
finansiel analyse, arbejder struktureret og følger
op på dine opgaver. Du udviser generel
ordentlighed, tager initiativ og ønsker at gøre en
forskel.
Vi holder til i Hellerup, er en mindre organisation
og dyrker en kultur, hvor det er sjovt at gå på
arbejde, og hvor der samtidig stilles krav til den
enkelte.
Ansøgning:
Vi beder dig sende din ansøgning med CV til
info@inti.dk. Vi foretager løbende interviews. Vi
glæder os til at høre fra dig.
Venligst kontakt CEO Jan Svane Mathiesen på
mobil 3062 7918 eller e-mail jsm@inti.dk, hvis du
har spørgsmål til jobbet.

Interdan Holding A/S og Interdan Invest A/S
Interdan Invest A/S er en del af familiekoncernen Interdan Holding A/S, som står bag en lang række bilorienterede
aktiviteter, herunder import og salg af person- og varebiler, reservedele og tilbehør samt udvikling af digitale
forretningskoncepter. Interdan Invest A/S beskæftiger sig med investering i værdipapirer og ejendomme.
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