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Sagsbehandler til Nordicals Odense
Vil du være med til at skabe struktur i vores mæglerteam og
sætte dine administrative kompetencer i spil i en af Danmarks
største erhvervsmæglerkæder?

Nordicals Erhvervsmæglere tænker større. Det kræver flere
kompetencer, og derfor søger vi en fagligt kompetent sagsbe-
handler, der kan bevare overskuddet og det kølige overblik,
når det går rigtig stærkt.

Dit primære arbejdsområde bliver sagsbehandling i forbind-
else med salg og udlejning af erhvervsejendomme. Du skal
have mod på at bakke op om vores mæglerteam og kom-
mer til at spille en væsentlig rolle i at styrke forretningens
administrative funktioner. Til gengæld får du en hverdag med
afvekslende opgaver, som du selv kan være med til at præge.

Din profil
Du kommer med erfaring fra en lignende stilling i
mæglerbranchen, advokatkontor, ejendomsadministration eller
i den finansielle sektor og kan vise eksempler på de resultater,
du har skabt.

Derudover forventer vi, at:
· Du er velformuleret i skrift og er rutineret bruger af

MS Office pakken.
· Det er en fordel, hvis du har kendskab til C&B

Ejendomssystem.
· Du tager ansvar og kan arbejde hurtigt og selvstændigt.

· Du møder kunder og kollegaer med en positiv attitude,
også når vi har mest travlt.

· Du sætter tingene i struktur og skaber overblik over store
mængder information.

· Du er god til samarbejde - du får en stor kontaktflade i og
uden for organisationen.

Dit udbytte
Du får afvekslende opgaver og mulighed for at udvikle dig
fagligt og personligt. Samtidig får du adgang til branchens
stærkeste faglige netværk, hvor du i tæt samarbejde med
mæglerne udarbejder salgs- og lejeopstillinger, købsaftaler,
lejekontrakter, vurderinger og annoncer. Vi har et uformelt
arbejdsmiljø, hvor vi giver plads til hinanden. Løn efter
kvalifikationer og erfaring.

Du bliver en del af en af Danmarks største erhvervsmægler-
kæder med 22 afdelinger over hele landet og en capital
markets-afdeling i København. Du kommer til at gøre karriere i
Nordicals Erhvervsmæglere Odense med over 25 års
tilstedeværelse, indsigt og erfaring i erhvervsejendoms-
markedet på Fyn. Besøg os på nordicals.dk/odense.

For nærmere information om jobbet, kontakt direktør Bent S.
Jensen på tlf. 2015 1989 eller mail: bsj@nordicals.dk.

Send din ansøgning, CV og eventuelle referencer til
Camilla Violanda: cvb@nordicals.dk. Ansøgningsfrist: 18.02.19

Om Nordicals
Nordicals løfter markedet for erhvervs- og investeringsejendomme i Danmark. Vi har internationalt netværk, et professionelt landsdækkende overblik og en unik
lokal forankring med indgående markedskendskab. Med 22 afdelinger over hele Danmark og en capital markets-afdeling i København skaber vi resultater i et
marked med stærk økonomisk vækst.

Nordicals analyserer, vurderer og rådgiver professionelt og gennemført i alle henseender, fordi hver eneste investering, lejer eller ejendom skal skabe værdi og
fremgang - uanset hvem kunden er. Vi er RICS-certificeret, og vi løser internationale opgaver sammen med vores samarbejdspartner Savills, som er en af verdens
førende mæglerkæder.
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