M&A advokat i fast ejendom med partnerpotentiale
1927 Estate søger M&A advokat med primær fokus på selskabs- og ejendomstransaktioner.
Som M&A advokat hos 1927 Estate får du rollen som den overordnet ansvarlige for gennemførelse
af transaktioner i overensstemmelse med 1927 Estates krav og forventninger. Det bliver således dit
ansvar, at de enkelte transaktioner gennemføres i et smidigt forløb, der optimerer såvel det interne
ressourcesetup samt sikrer et konstruktivt transaktionsforløb for alle involverede parter. Derudover
vil du få det overordnede ansvar for virksomhedens øvrige juridiske områder herunder
entrepriseret, håndtering af eventuelle tvister mm.. Som M&A advokat, vil du referere til
Udviklingsdirektøren.
Om 1927 Estate
Som en af Danmarks førende areal- og ejendomsudviklere er 1927 Estate med til at skabe rammerne
for fremtidens byområder og samfund. 1927 Estate har fokus på mennesker og lægger vægt på at
udvikle og bygge ansvarligt, bæredygtigt og med stor fokus på beboeroplevelsen.
1927 Estate håndterer typisk areal- og udviklingsprojekter fra 5000 m2 og op til 75.000 m2 med
dertil hørende transaktionsvolumen. 1927 Estate har ca. 200.000 m2 under udvikling og godt 2.000
boliger på vej til investorer og egen portefølje.
1927 Estate er en værdibaseret virksomhed, hvor kerneværdierne er respekt, integritet og mod.
1927 Estates styrke er baseret på kompetente medarbejdere og i strukturerede og
veldokumenterede arbejdsprocesser. Virksomheden har stor fokus på, at medarbejdere og 1927
Estate kan udvikle sig sammen i en dagligdag fyldt med spændende opgaver. Opgaver løses med en
positiv indgangsvinkel i tæt samarbejde med dygtige kollegaer.
1927 Estate forventer fortsat stor vækst via samarbejder med danske og udenlandske fonde og
investorer. 1927 Estate udfordrer eksisterende processer og standarder i branchen, og med nye
værdiskabende teknologier og et ESG-forankret mindset som fundament, er det hvad den
fremtidige vækst skal bygge på.
Om jobbet
Uagtet at du kommer til at følge processerne i hele 1927 Estates værdikæde, vil funktionen være
funderet omkring transaktioner omfattende både køb og salg af ejendomsprojekter og
ejendomme.
Jobbet vil endvidere indeholde rådgivning om rette transaktionstruktur, koncipering af
transaktionsdokumenter og ved større transaktioner også due diligence samt eventuel
forberedelse af materiale til datarum samt efterfølgende kontraktmanagement.
1927 Estate er en ejerledet virksomhed med stærk entreprenørånd, men hvor ambitionerne om at
udfordre og nytænke går hånd i hånd med respekten for proceskultur og klare governances. Den
rette kandidat vil således også indgå i tæt sparring med øverste ledelse og opleve stor frihed under
ansvar, men aldrig føle sig alene.

Den rette kandidat
Rette kandidat har 3-5 års erfaring som advokat med speciale i fast ejendom. Erfaring med
finansiering er en fordel, men ikke et krav.
Som person er du drevet af resultater og værdiskabelse baseret på grundighed og høj intregritet.
Den dybe indsigt i juraen skal således kombineres med både tæft for købmandsskab og stærkt
personligt drive.
Kunderne er typisk andre developere, ejendomsbesiddere, kapitalfonde og institutionelle
investorer, hvorfor egen erfaring fra større transaktioner er en afgørende kvalifikation.
Kandidaten får desuden i jobbet adgang til på sigt at opbygge egen organisation og yde betydelig
indflydelse på, hvordan den juridiske funktion skal se ud i årene frem.
Hos 1927 vil den ambitiøse advokat få mulighed for en spændende karriere, hvor juraen
kombineres med forretningslivet og hvor partnerskab også kan komme i betragtning.
Interesseret?
Ansøgning og CV sendes til rekruttering@1927.dk.
For yderligere information om stillingen kontakt udviklingsdirektør Anders Horsbøl på e-mail
ah@1927.dk / mobil +45 2819 4300 eller Direktør Søren Hampen Kristensen på e-mail
shk@1927.dk / mobil +45 2094 1900

