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Asset Manager / Analytiker /
Fastighetsutvecklare
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ha en självständig och bred roll där dina arbetsuppgifter framförallt kommer att bestå 
av affärs- och finansiell analys i samband med förvärv, finansiering och utveckling av fastighetsinves-
teringar i Sverige. Du kommer att ta fram material och presentationsunderlag som en central grund 
i beslutsprocessen, men även aktivt delta i genomförandet av affärsplanerna. För att säkerställa 
kvalitén i ditt arbete förväntas du ha frekventa och djupa kontakter med aktörer såsom entreprenörer, 
säljare, hyresgäster, e.t.c. 

Sökandeprofil
Vi vill att du har civilingenjörsexamen med inriktning fastighetsekonomi eller alternativt universi-
tetsexamen i ekonomi. Du har ett par års arbetslivserfarenhet från fastighetssektorn med inrikt-
ning mot analys, transaktioner, utveckling och/eller värdering. Vi tror att du har ett självständigt, 
drivande, professionellt och engagerat förhållningssätt till ditt arbete kombinerat med en social 
mognad som inger förtroende. Vi utgår från att du har mycket goda kunskaper i Officepaketet, 
speciellt i Excel. Eftersom vi arbetar i en internationell miljö är goda kunskaper i engelska i tal och 
skrift en nödvändighet. Som person är du analytisk, strukturerad, effektiv, noggrann och represen-
tativ. 

Närmare information
Låter det intressant? Vid frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kon-
takta rekryteringskonsult Donald Mannerdahl, telefon 08-446 19 60. Besök gärna www.tarpen.se 
om du vill veta mer om företaget. 

Ansökan
Din ansökan med CV vill vi ha senast den 9 april per e-post till 
tarpen@mannerdahl-rekrytering.se märkt ”Asset Manager”.

Tarpen Nordic AB (Tarpen) är ett privat investerings- och 
fastighetsutvecklingsbolag som arbetar med att förvärva, 
utveckla och förvalta samhällsfastigheter i samarbete med 
större investerare med fokus på vård och omsorg. Tarpen 
bildades 2010 och grundar sin verksamhet på vad hyres- 
och investerarmarknaden efterfrågar. Tarpen är positionerat 
för att förvärva både enskilda fastigheter och större fas-
tighetsbestånd med kvalitativa tillgångar som sträcker sig 
från 50 miljoner kronor till 500 miljoner i attraktiva lägen. 
Genom den gedigna kompetens och erfarenhet som finns 
inom bolaget formeras offensiva affärsplaner där Tarpen 
tar ett totalansvar från idé till färdig produkt med fokus på 
utvecklingen av de projekt som drivs.


