ÄR DU VÅR NYA INTERN PÅ VÄRDERING I GÖTEBORG?
Arbetsbeskrivning
Som en del av värderings- och analysteamet på Croisette Real Estate Partner tillhör du fastighetsbranschens mest expansiva
och nytänkande fastighetsrådgivare. Vi är affärsfokuserade och värdesätter ödmjuka och nytänkande personer som är beredda
att ge allt för att ta bolaget mot visionen – att bli Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Som en del i ett växande bolag har du
möjligheten att på sikt axla ett allt större ansvar samt utvecklas tillsammans med verksamheten.
Som Intern på Valuation & Analysis i Göteborg är du en viktig del i teamets genomförande av fastighetsvärderingar,
marknadsanalyser och kvalificerad rådgivning gentemot våra kunder.
En del av de dagliga uppgifterna/ansvarsområdena är:
•

Informationsinhämtning, analys och produktion av värdeutlåtanden till fastighetsvärderingar

•

Research och analys av bland annat bostadshyreshus, kontors-, handels-, industri– och samhällsfastigheter samt
exploateringsmark och byggrätter

•

Marknadsbevakning

•

Analys av fastigheter samt fastighetsägande bolag

Placering är på vårt kontor på Vasagatan 43a i Göteborg.

Vem söker vi?
Vi söker studenter som har 1-2 år kvar till examen och studerar ett fastighetsrelaterat program. Du bör vara analytisk,
strukturerad, professionell och noggrann, vill arbeta i ett högt tempo och gillar uppstartskänslan i ett ungt och expansivt
bolag. Du stimuleras av nya idéer, tekniker och utveckling. Du är engagerad, driven och gärna en del av ett team.
Meriterande är om du redan har kunskap, intresse och erfarenhet av värdering och/eller transaktioner av kommersiella

fastigheter. Du är van att arbeta i Excel, Word och Powerpoint och har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på
såväl svenska som engelska.

Kontaktuppgifter
Låter det intressant? Tveka inte att skicka in ditt CV, personligt brev och betyg snarast. Vill du ha mer information är du
välkommen att kontakta oss!

Andreas Joelsson Svenn
Head of Valuation & Analysis Gothenburg
Mob: + 46 (0) 731 50 22 66
andreas.joelsson@croisette.se

