
Med en ambitiøs vækststrategi er Colliers 
inde i en positiv udvikling, som du kan blive 
en del af. Du kommer til at arbejde hos 
en markedsledende erhvervsmægler- og 
rådgivningsvirksomhed med et stærkt brand. 

ET SPÆNDENDE JOB!
Dit ansvar bliver vurdering, udlejning og 
afståelse af butikslokaler. Du bliver en del af 
et stærkt og kompetent team af engagerede 
sagskoordinatorer og mæglerkollegaer i 
vores fem danske afdelinger. Derudover 
vil du få støtte af vores marketing- og 
kommunikationsafdeling.

Du vil arbejde ud fra vores kontor centralt 
i København, hvor du vil indgå i et stærkt 
teamwork med dine 50 nye kollegaer.

HVORDAN BLIVER DET DIT?
Du er uddannet ejendomsmægler eller har 
en økonomisk uddannelse, f.eks. HA, HD eller 
cand.merc. Du har erfaring fra den finansielle 
sektor eller fra arbejde med økonomi/salg 
i detailsektoren eller i forbindelse med fast 
ejendom. Du bor i Storkøbenhavn, hvor du har 
et stærkt geografisk kendskab og et personligt 
netværk.

Du er resultatorienteret og kompromisløs, når 
det gælder kvaliteten i arbejdet, da vi er en 
professionel og dynamisk virksomhed med 
en ledende markedsposition, hvor vi leverer 
resultater til vores kunder på et fagligt højt 
niveau.

Vi forventer, at du agerer professionelt og 
troværdigt samtidig med, at du er frisk, 
humoristisk og i stand til at fungere individuelt 
med respekt for teamet.

HVAD KAN DU FORVENTE?
Du får en hverdag i en international 
organisation med et stærkt brand og et 
højt ambitionsniveau. Du bliver en del af et 
uhøjtideligt miljø, hvor du mødes med dine 
kollegaer flere gange årligt ved arrangementer 
samt ved individuelle forretninger i 
det daglige. Du bliver en del af en 
markedsledende erhvervsmæglervirksomhed 
med såvel nationale som internationale 
samarbejdspartnere og dermed mulighed for 
at deltage i løsningen af profilsager.  

Du vil få et job med stor personlig frihed, 
god mulighed for personlig branding og et 
højt indtjeningspotentiale, bestående af fast 

løn kombineret med omsætningsbestemt 
bonus, pensions- og forsikringsordning samt 
sundhedsforsikring. 

HVOR FÅR DU MERE INFORMATION?
Kontakt Partner Peter Lassen på 20 45 30 53 
eller på mail: peter.lassen@colliers.com.

Enhver henvendelse behandles fortroligt.

HVORDAN ANSØGER DU?
Hvis du kan se dig selv som vores nye retail-
mægler, vil vi meget gerne høre fra dig.

Send en motiveret ansøgning og CV i et samlet 
dokument i en mail med mrk. ”Retail-mægler 
København” til DK.Job@colliers.com, hvor du 
fortæller, hvorfor du vil arbejde hos os, hvad 
der driver dig, og hvad du kan bidrage med, 
både fagligt og personligt. 
 
Vi indkalder kandidater løbende  
– så send din ansøgning hurtigst muligt!

Læs mere på vores hjemmeside  
www.colliers.com

FAKTA OM COLLIERS INTERNATIONAL
Colliers International er Danmarks absolut største og mest erfarne rådgiver inden for erhvervs- og investeringsejendomme. Vi beskæftiger os med 
formidling af ejendomme, udlejning, lejerrådgivning og vurderinger, ligesom vi udarbejder markedsanalyser og rådgiver vedrørende by- og areal-
udvikling, ejendomsinvesteringsstrategier mv. Vores specialiserede Capital Markets team er førende inden for formidling af og rådgivning om større 
investeringsejendomme, porteføljer og ejendomsselskaber. Samlet formidler vi årligt ejendomme for næsten 25 mia. kr.

Vi er landsdækkende med godt 150 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Vejle. Vi er en del af Colliers International 
Group, der er verdens hurtigst voksende børsnoterede erhvervsmæglervirksomhed. Colliers er repræsenteret i 69 lande og har på verdensplan mere end 
15.000 medarbejdere. I 2017 omsatte Colliers for 2,7 mia. USD globalt.

COLLIERS EKSPANDERER   
…og søger en detailfokuseret retail-mægler  
til kontoret i København  


