
COLLIERS VÆKSTER 
…og søger en udadvendt og talstærk studenter-
medhjælper til vores Capital Markets-team i Aarhus

OM JOBBET  

Du vil komme til at arbejde med en lang række 
spændende opgaver, men dine primære arbejds-
områder vil knytte sig til arbejde med  

  Opdatering og håndtering af databaser 
  Analyser af erhvervsejendomsmarkedet 
  Håndtering af referencer 
  Værdiansættelsesmodeller  
  Powerpoint præsentationer 
  Opdatering af kunde-/investordatabase  
   samt bistå afdelingens associates, mæglere 

og partnere med en lang række forskellige 
ejendomsrelaterede problemstillinger.  

Du vil fra tid til anden også bidrage til vores 
eksterne markedsføring i form af artikler til vores 
newsletter. 

Du vil indgå i vores Capital Markets-team som i 
dag består af otte medarbejdere, hvis hovedfokus 
er vurdering, � nansiel ejendomsrådgivning, kon-
sulentbistand til o� entlige instanser, samt større 
ejendomstransaktioner.  

Arbejdstiderne aftales individuelt, men du skal 
regne med at stå til rådighed ca. 10-15 timer 
om ugen inden for normal kontortid (mandag 
– fredag) og lejlighedsvis om aftenen. Der vil 
naturligvis være mulighed for at aftale mindre 
arbejdstid i eksamensperioder. 

OM DIG  
Vi forestiller os, at du er i starten på din kandi-
datuddannelse på enten cand.oecon, cand.merc. 
eller cand.soc. med � nansiel toning, eller i slut-
ningen af din bachelor og forventer at fortsætte 
på en af de � nansielle kandidatretninger. 

Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde med 
� nansierings- og investeringsteori og statistik 
samt, at du har en god makroøkonomisk forstå-
else.  

Du er � ydende på dansk og engelsk i både skrift 
og tale, og dine skriftlige formidlingsevner er 
helt i top. Du er superbruger i Excel og Word, 
og har du også en forståelse og interesse for de 
� nansielle modeller og nøgletal, der knytter sig til 
erhvervsejendomme, er det en fordel.  

Virksomhedskulturen er ung og dynamisk og 
præget af travlhed, og du kan derfor forvente 
at blive kastet direkte ud i opgaverne med det 
samme. Derfor er det vigtigt, at du har et højt 
energiniveau og kan arbejde selvstændigt. Det er 
ligeledes vigtigt, at du er udadvendt, da en stor 
del af dataindsamling sker ved at forhøre sig hos 
de øvrige medarbejdere i Colliers. 

Vi stiller store krav til arbejdsindsats og � eksi-
bilitet, men vi udviser også en høj grad af frihed 
under ansvar. For de rette kandidater vil der 
være mulighed for at søge ansættelse på fuld tid 
efter gennemført studie. 

OM OS  

Colliers er kendt i markedet for et meget højt 
kompetenceniveau, høj integritet, kvali� cerede 
og dedikerede medarbejdere samt en seriøs og 
imødekommende kundeservice. 

Colliers’ team i Aarhus har et indgående mar-
kedskendskab, en stærk markedsposition på 
ejendomstransaktioner i Aarhus og omegn, solid 
praktisk erfaring og en skarp analytisk pro� l. Vi 
fokuserer på de kommercielle realiseringsmulig-
heder og skræddersyr altid den enkelte analyse 
efter kundens helt speci� kke behov.  

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 byudviklings-
projekter, nationale og internationale investorers 
behov for markedsinformation, feasibility-studier 
og konsekvensanalyser eller noget helt andet.  

KONTAKT OG ANSØGNING  
Kan du se dig selv som vores nye studentermed-
hjælper, vil vi meget gerne høre fra dig. 

Send en motiveret ansøgning og CV i et samlet 
dokument i en mail med mrk. ”Studentermed-
hjælper, Aarhus” 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 holder løbende samtaler med egnede kandida-
ter, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte senior associate Henrik Borch på 
40 78 60 70 eller partner Carsten Gørtz
Petersen på 28 19 66 71.  

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 
arealudvikling, 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.

Har du lyst til en hverdag med masser af spændende og udfordrende opgaver 
inden for en af de største alternative investeringsklasser: Erhvervsejendomme? 
Så vil vi meget gerne høre fra dig.


