Vi er et konsulentfirma innen fast eiendom som arbeider med grunnerverv, verdsetting, og rådgivning for offentlige og private grunneiere og utbyggere. Vi har
kontor i Skien og Ås, og søker nå etter en ny medarbeider for fast ansettelse:

Seniorrådgiver/jordskiftekandidat
Frist: Snarest, og innen 10.1.2018. Jobbsamtaler avholdes fortløpende.
Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet våre grunnervervsprosjekter på Sør- og Østlandet, hvor vi har økende oppdragsmengde for flere spennende aktører. I
grunnervervsprosjektene vil du jobbe med forhandlinger og kontakt med grunneiere, rådgivning i prosjektene og verdifastsettelse av de fleste typer eiendom.
Vi kan tilby varierte og interessante oppgaver, og et godt fagmiljø. Vi har høyt fokus på teamarbeid og faglig oppdatering.
Arbeidssted
Skien eller Ås
Kvalifikasjoner
Vi søker etter dyktige og motiverte personer til vårt team. Vi søker deg med utdanning Master i Eiendomsfag/jordskifte, og med erfaring fra gjennomføring av
grunnervervsprosjekter, som ønsker å være med å bygge firmaet videre, og levere et godt produkt sammen med oss.
Vi er en del på farten for våre oppdragsgivere i vårt daglige arbeid, du må derfor regne med at det blir reisevirksomhet i forbindelse med våre oppdrag. Du får en
fast kontorplass ved ett av våre kontorer, og vi tilbyr fleksible arbeidsordninger og du strukturerer selv din egen arbeidsdag. Selv om vi prioriterer miljøvennlig,
offentlig transport, må du ha førerkort kl B, og gjerne disponere egen bil.

Egenskaper
Vi søker deg som er løsningsfokusert og effektiv, nøyaktig og nysgjerrig. Faglig interesse er viktig, og du må være klar for å jobbe i spennende og utfordrende
prosjekter!
Vi tilbyr
Vi kan tilby konkurransedyktige lønnsvilkår, god pensjonsordning, forsikringer, bonusordning, faglige og sosiale arrangement, relevante kurs, og det du trenger av
utstyr for å gjøre en god jobb hos oss.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål: daglig leder Erlend Sjulstad Lie tlf. 402 22 555, erlend@planogeiendom.no. Søknad sendes på epost.

Om oss
www.planogeiendom.no
https://no.linkedin.com/company/plan-og-eiendom-as
https://www.facebook.com/planogeiendom/

