ANALYTIKER TIL
SADOLIN & ALBÆKS
ANALYSE- & VURDERINGSTEAM
OM JOBBET
Hos Sadolin & Albæk bliver du en vigtig del af et ungt

Dit primære ansvar bliver at udarbejde en lang række forskellige

og dynamisk team, der arbejder med en bred palette af

analyser og rapporter i tæt samspil med dine kolleger i analyse- &

ejendomsrelaterede opgaver.

vurderingsteamet og resten af virksomheden. Du vil løbende blive
tilknyttet projekter og opgaver som fx:

Sammen med dine 12 skarpe og dedikerede kolleger får
du en travl og udfordrende hverdag med stor personlig
og faglig udvikling.

Værdiansættelse af ejendomme og ejendomsselskaber
Udarbejdelse af varierende konsulentopgaver
Tekstskrivning til markedsrapporter

Ud over en konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer,

Deltagelse i kommercielle due diligence-processer

byder vi på fantastiske kolleger, en rigtig god kantine,

Udarbejdelse af præsentationsmateriale

sundhedssikring, pensionsordning og ikke mindst et
hyggeligt og socialt kontormiljø tæt på Kongens Nytorv.

Du vil også bidrage til vores eksterne markedsføring i form af
artikler, præsentationer, oplæg mv. til konferencer, web, presse og
sociale medier.
Alle nye kolleger gennemgår vores interne talentprogram med
henblik på at give dig en detaljeret viden om og indsigt i erhvervsog investeringsejendomsmarkedet. Talentprogrammet løber over
flere moduler og dækker alt fra byggeteknik, ejendomsrelaterede
dokumenter og værdiansættelsesmodeller, erhvervs- og boligleje
lovgivning, overdragelsesproces, moms og skat samt formidling
og målgruppeforståelse.

OM DIG
Du er formentlig i gang med dit sidste semester, inden du springer ud
som cand.polit., cand.merc., cand.oecon. eller lignende med et indgående
kendskab til finansierings- og investeringsteori, god makroøkonomisk
forståelse, statistik og ikke mindst en merkantil tankegang.
Du er flydende på dansk og engelsk både i skrift og tale, og dine skriftlige
formidlingsevner er helt i top.
Du er yderst hjemmevant i Excel, og har du også en rigtig god forståelse
for de finansielle tal, der knytter sig til erhvervsejendomme, er det en klar
fordel.
Som person er du en energisk selvstarter med et robust sindelag og
godt humør. Du skal samarbejde med mange forskellige mennesker, både
internt og eksternt, og derfor er det vigtigt, at du er god til at skabe
relationer. Du formår at holde fokus på det resultat, vi i fællesskab skal
opnå, også selvom informationerne ofte bliver mange, og tidsfristerne kan
være korte.

OM OS
I Sadolin & Albæk hjælper vi vores kunder med transaktioner vedrørende
større erhvervs- og investeringsejendomme, ejendomsstrategisk
rådgivning og analyse, værdiansættelser og udlejning af erhvervslejemål.

KONTAKT OG
ANSØGNING
Hvis du kan se dig selv som vores nye analytiker,
hører vi meget gerne fra dig.
Send en motiveret ansøgning og CV i et samlet

Vi er i alt 40 ansatte – 33 medarbejdere i København og 7 i Aarhus

dokument i en mail med mrk. ”Analytiker” til

– og vi er kendt i markedet for et meget højt kompetenceniveau og

HR-chef Mette Lundorf på mlu@sadolin-albaek.

integritet, kvalificerede og dedikerede medarbejdere samt en seriøs og

dk, hvor du fortæller, hvorfor du vil arbejde hos

imødekommende kundeservice – både her i landet og internationalt, hvor

os, hvad der driver dig, og hvad du kan bidrage

vi har et tæt samarbejde med JLL.

med, både fagligt og personligt.

I Sadolin & Albæks analyse- og vurderingsteam har vi et indgående

Vi holder løbende samtaler med egnede kandi-

markedskendskab, solid praktisk erfaring og en skarp analytisk sans. Vi

dater, så send gerne din ansøgning hurtigst

fokuserer på de kommercielle realiseringsmuligheder og skræddersyr altid

muligt, dog inden den 28. juli 2017. Har du

den enkelte analyse efter kundens helt specifikke behov.

spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at

Med afsæt i et unikt og omfattende datagrundlag udarbejder vi grundige
vurderinger af alle typer erhvervsejendomme og ejendomsporteføljer
samt markedsanalyser, som sikrer vores kunder et veldokumenteret
beslutningsgrundlag, hvad enten opgaven vedrører kommunale
byudviklingsprojekter, nationale og internationale investorers behov for
markedsinformation, feasibility-studier og konsekvensanalyser eller noget
helt tredje.

kontakte Mette på mlu@sadolin-albaek.dk.

Læs mere på vores hjemmeside
sadolin-albaek.dk

