
Er udvikling og salg af erhvervs- og boligprojekter noget for dig ?

NRE Group A/S udvikler og opfører projekter indenfor bolig samt erhverv og retail. Virksomheden er inde i

en stærk og sund udvikling, og søger derfor en energisk og initiativrig kollega til at hjælpe med udvikling og

salg af ejendomsprojekter i Danmark.

Jobbeskrivelse

Som assistent til vores direktion og projektudviklingsteam hos NRE, får du til opgave at hjælpe med at

opsøge og identificere ejendomsprojekter til bolig- og erhvervsformål. Dine opgaver vil spænde bredt og

omfatte hele processen fra skabelsen af et projekt på idé-stadiet til myndighedsbehandling og forberedelse

af forhandlinger med grundejere, lejere, investorer og andre involverede parter.

Din profil

Det er ikke et krav at du har erfaring med projektudvikling, men det er et krav at du har gå-på mod. Vi

forestiller os, at du har kendskab til opbygning af økonomiske modeller, og har en forståelse af matematisk

opbyggede modeller. Du kommer til at samarbejde med vores erfarne projektudviklere om igangværende

sager, men det er vigtigt, at du har mod på selvstændigt at kaste dig ud i nye projekter og tage ansvar for

disse. Du får et meget udadvendt job med en bred kontaktflade, du lader dig ikke gå på af et nej. Vi

forventer, at du har gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt på dansk såvel som engelsk,

og at du er helt fortrolig med anvendelsen af IT i dit arbejde.

Vi forventer, at du kan arbejde ca. 1-2 dage om ugen – svarende til ca. 10 timer pr. uge. Det skal dog

bemærkes, at arbejdsbyrden kan variere uge for uge!

NRE tilbyder dig

En spændende og udviklende stilling med en løn der modsvarer dine kvalifikationer og resultater. Du bliver

en del af en mindre organisation, hvor dagligdagen er præget af samarbejde og stærkt engagement. Vi er

et ungt, dynamisk team med en uformel omgangstone og en flad organisation, hvor der ikke er langt fra idé

til handling. Du kan læse mere om NRE på www.nre.dk.

Ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Søren Bjørn Katholm eller Jonas Olesen på tlf. 87 12

49 50 eller pr. mail til mail@nre.dk.

Send din ansøgning til mail@nre.dk. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2018.
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