
 
       
         
  

 
 

 

 
Erfaren PA’er/Projekt koordinator, med relevant viden indenfor danske  
investeringsejendomme, søges til mindre dynamisk firma. 

 
Stillingen hos Gangsted-Rasmussen Gruppen er nyoprettet. Der er tale om en bred og spændende stilling. Du vil som PA’er 
for vores direktør få ansvaret for en bred vifte af opgaver. Du skal trives med alt fra ejendomssearch, kundekontakt, lettere 
bogholderi til administrative opgaver. Hos os er det vigtigt, at du er loyal, udadvendt, proaktiv, kan arbejde selvstændigt og 
ønsker at tage ansvar og beslutninger. 
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: 
o Deltagelse i projekter ifm. udvikling af ejendomsporteføljer. 
o Deltagelse i processen omkring search af ejendomme til vores investorer. 
o Markedsføring, herunder opdatering af diverse hjemmesider. 
o Udarbejdelse af præsentationer. 
o Assistere Investment- og Asset Managers med diverse opgaver. 
o Fremvisning af lejemål.  
o Lettere bogholderi i holdingselskaberne (ikke ejendomsbogføring). 
o Selskabsadministration, herunder indkaldelse til generalforsamling og udarbejdelse af referat. 
o Involvering i Gangsted-Rasmussen Gruppens øvrige investeringer. 

Vi forventer, at du: 
o Har en relevant uddannelse. 
o Har erfaring med danske investeringsejendomme. 
o Formulerer dig godt og præcist. 
o Kan lide at kommunikere med eksterne interessenter, herunder pr. telefon. 
o Har gode formidlingsevner. 
o Er social og god til at skabe relationer. 
o Er god til IT. 
o Kan lide at bliver kastet ud i nye udfordringer. 
o Er loyal og kan lide at tage ansvar og arbejde selvstændigt. 

Gangsted-Rasmussen Gruppen bygger på mere end 100 års erfaring med investering i og udvikling af danske ejendomme.  
Du kan læse mere om os på www.gangsted-rasmussen.dk 
 
Vi er en familievenlig arbejdsplads med fleksible rammer for at udføre vores arbejdsopgaver. Vi bor i dejlige moderne lokaler 
på Esplanaden i København. Der er mulighed for nedsat tid.  
 
Er du interesseret i flere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Adm. direktør Anders Gangsted-
Rasmussen på mobil 28 86 00 00. 
 
Vi skal have din ansøgning senest den 19. april 2017. Send din ansøgning til Anders Gangsted-Rasmussen på  
agr@gangsted-rasmussen.dk og mærk den ”PA”. 

 


