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BLI V E N DE L AF P W C’ S RE AL E S TAT E TE AM
Med en omsætning på DKK 2.146 mio. i regnskabsåret 2015/16 er PwC Danmark i dag et af
de største revisions- og rådgivningshuse indenfor for de tre hovedområder: Revision, Skat og
Rådgivning.
PwC betjener en betydelig del af Danmarks største virksomheder samt offentlige og
halvoffentlige institutioner.
Du bliver en del af PwC Real Estate med fokus på strukturerede salgsprocesser samt
rådgivning relateret til fast ejendom. Gruppen er en del af Debt and capital advisory (DCA)
med fokus på kapitalstruktur og fremskaffelse.
PwC Real Estate er inde i en forrygende udvikling med stor tilgang af kunder og store
projekter både i Danmark og i Nordeuropa. Vi søger derfor ambitiøse kolleger til vores
kontor i Hellerup med 3 - 5 års erfaring indenfor struktureret salg af ejendomme samt
eventuelt finansielle produkter.
I PwC Real Estate har vi samlet vores specialister i én samlet organisation. Det betyder, at vi
arbejder i et miljø, hvor specialister inden for de forskellige områder arbejder tæt sammen
om at give vores kunder den bedste faglige betjening på markedet. Vi tilbyder en dyna misk
hverdag fyldt med spændende udfordringer og muligheder.
DCA Real Estate rådgiver omkring alle væsentlige aspekter i forbindelse med større
ejendomstransaktioner
Hos os er din faglige og personlige udvikling topprioritet, og du vil blive involveret i en bred
vifte af opgaver i forbindelse med rådgivning omkring komplekse strukturererede produkter.
Du vil arbejde i krydsfeltet mellem transaktionsrådgivning og finansiel rådgivning med
tilhørende kundekontakt. Vi arbejder i teams og du vil arbejde tæt sa mmen med specialister
og øvrige nøglepersoner i en dynamisk hverdag, der vil byde på stor variation i opgaver og
struktur.
Som konsulent hos DCA Real Estate vil du endvidere:
 Få procesansvar for udarbejdelse af præsentationer, rapporter, salgsoplæg og
løbende kontakt til med kunden indenfor ejendomstransaktioner og finansielle
forhold
 Varetage kvalitetssikring af markedsvendt materiale samt data
 Drive indsamling af data, herunder varetage dialog med kunder herom
 Udarbejde interne og eksterne analyser
 Deltage i projektgrupper på større sager
 Bidrage til opbygning af internt netværk, herunder løbende dialog med husets øvrige
specialister indenfor strategisk rådgivning, moms, skat, afgifter, regnskab mv med
henblik på at optimere værdierne i en ejendomstr ansaktion
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Vores forventninger er lige så store som dine



Du har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc. Fir, Cand. Polit. eller lign.
+ 4 års erfaring indenfor fast ejendom samt forståelse for finansielle forhold

Vi anser det som en fordel hvis du specifikt har arbejdet med







Rådgivning knyttet til køb og salg af fast ejendom
Værdiansættelsesmodeller
Erhvervslejeret og boligejerret (grundlæggende kendskab)
Finansielle beregninger, herunder anvendelse af forskellige finansieringsmuligheder
til virksomheder og ejendomsselskaber
Udarbejdelse af præsentationsmateriale
Markedsanalyser

Personlige kvalifikationer








Analytisk og hårdtarbejdende
Resultatorienteret og kvalitetsbevidst
Dygtig til at kommunikere – og har nemt ved dialog både verbalt, skriftligt og
figurativt
Evne til hele tiden at se nye muligheder
Social og team-orienteret
Fleksibel og trives med forandringer
Initiativrig, intelligent og selvmotiverende.

PwC tilbyder
Et udfordrende job i en stor, international virksomhed med løn efter kvalifikation er og
mange nye muligheder. PwC’s medarbejdere tilbydes en omfattende personlig og faglig
udvikling, forsikrings- og pensionsordning, gode barselsforhold samt et omfattende udvalg af
sociale arrangementer gennem den meget aktive personaleforening.
Karriere og udviklingsmuligheder
Medarbejdernes kompetenceudvikling er meget vigtigt for PwC, idet mennesker er PwC’s
væsentligste aktiv. Du vil derfor opleve en kultur og et miljø, der udstråler læring, kunnen og
lyst til at udvikle sig, både personligt og faglig t.
Alle medarbejdere deltager løbende på uddannelse. Behovet for uddannelse aftales
individuelt mellem medarbejder og counsellor på de halvårlige udviklingssamtaler. Alle
afdelinger har hver deres specifikke kursusprogram, som generelt er meget omfattende .
Vejen videre frem er op til dig, men du får kyndig hjælp og vejledning til at sammensætte
netop det arbejdsliv, du ønsker.
Kontakt
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Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Torben Schiermer hos European
Search Company; +45 2965 1105.
Hvis du er interesseret I stillingen, så send dit CV sammen med en motiveret Ansøgning til:
ts@europeansearch.dk att: “DCA Real Estate - PwC”

