NRE Group A/S søger

Udviklingschef (København)
Til vores datterselskab NRE Copenhagen A/S søger vi en dygtig, handlekraftig og resultatorienteret udviklingschef
Jobbeskrivelse
Med direkte reference til direktionen i NRE Group A/S bliver du ansvarlig for at opsøge, identificere og udvikle
ejendomsprojekter til bolig- og erhvervsformål i region hovedstaden, København. Dine opgaver vil spænde bredt
og omfatte hele processen fra skabelsen af et projekt på idé-stadiet til myndighedsbehandling og forhandlinger med
grundejere, lejere og andre involverede parter.
Dine primære opgaver vil være opsøgende salg og projektudvikling, hvor du desuden får ansvar for at afdække
økonomi og risiko på de enkelte sager, samt at tilvejebringe myndighedstilladelser og projektfinansiering.

Din profil
Vi søger en udadvendt, selvdrevet, resultatorienteret og vedholdende profil, der kan skabe tillid hos vores samarbejdspartnere. En som har blik for forretninger og gode udviklingsmuligheder.
Det er et krav, at du har 5-10 års erfaring med ejendomsbranchen samt en god forståelse for juridiske aftaler og
overordnet økonomi. Du skal have sans for detaljer, kunne håndtere mange bolde i luften og samtidig kunne bevare
det analytiske overblik.
Det er vigtigt, at du har mod på selvstændigt at kaste dig ud i nye projekter og tage ansvar herfor. Du får et meget
udadvendt job med en bred kontaktflade, og ideelt set har du en ”sælger” i maven. Det forventes, at du besidder
gode kommunikative egenskaber. Du skal være en fighter - og en vinder - der motiveres af det som andre opfatter
som umuligt, og du lader dig derfor ikke gå på af et nej.
Det forventes, at du er bosiddende i umiddelbar nærhed til København.

Om NRE
NRE er specialiseret i at løse komplekse og innovative entreprenør- og udviklingsopgaver i bygge- og ejendomsbranchen i Skandinavien med etablerede kontorer i Ikast, København, Stockholm og Oslo.
Vi er et dynamisk team med en uformel omgangstone og en flad organisation, hvor der ikke er langt fra idé til
handling. NRE beskæftiger i dag cirka 35 medarbejdere og NRE er en organisation, hvor faglighed, ordentlighed,
udviklingslyst og korte kommandoveje er nøgleord. Du kan læse mere om NRE koncernen på www.nre.dk.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling med en løn der modsvarer dine kvalifikationer og resultater. Du bliver en del
af en organisation, hvor dagligdagen er præget af samarbejde og stærkt engagement.

Ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Jacob Eiskjær Olesen på tlf. 29 26 85 79 eller pr. mail til
jeo@nre.dk. Send din ansøgning snarest muligt til mail@nre.dk. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

