
2MOVE søger en dedikeret og fokuseret 
konsulent til CUSTOMER SUCCESS teamet

LÆS MERE OM OS PÅ 2MOVE.DK

2MOVE er en konsulentvirksomhed, som yder uafhængig strate-
gisk rådgivning vedrørende virksomhedens kontor.

Vi oplever i øjeblikket betydelig vækst og forventer i de kom-
mende år at vækste yderligere. Vi søger derfor en engageret 
og handlekraftig person med sans for struktur, resultater og 
eksekvering.

Du skal bidrage til at udvikle den struktur, fremdrift og de resul-
tater, vi skaber for vores kunder.

Vi forventer du kan levere engageret projektledelse af vores løs-
ninger i høj kvalitet og hastighed.

Stillingen kræver højt tempo, proaktivitet og fremsyn og ikke 
mindst evnen til at bringe det ind i projekterne i samarbejde 
med 2MOVEs salgsafdeling og selvfølgelig i dialog med vores 
kunder.

Du vil være garant for kvalitet og hastighed i processerne og 
dermed bidrage til vores fortsatte vækst og udviklingen af 
2MOVE.

DU . . .
• Er ligefrem og sætter pris på gode relationer
• Er vedholdende og har fokus på at få ting til at ske
• Brænder for struktur og sikring af ensartet kvalitet på højt
 niveau og i høj hastighed
•  Har det sjovt, når du er på arbejde
•  Har det fint med en afslappet omgangstone
•  Er skarp, imødekommende, direkte og ærlig – over for kunder  
 såvel som kollegaer

DINE KVALIFIKATIONER
• Lang videregående uddannelse inden for fx projektledelse,   
 økonomi eller erhvervsjura (eller måske en anden uddannelse
 kombineret med erfaring med projektledelse)
•  Kendskab til erhvervsejendomsmarkedet (et plus i vores bog,  
 men ikke et absolut krav)
•  Dokumenterede resultater fra tidligere stillinger
 (vi vil gerne se CV, udtalelser, referencer m.v.)

DINE ARBEJDSOPGAVER
• Bidrage til udvikling af 2MOVE Customer Success som 
 specialiseret team

•  Sikre at 2MOVES leverancer opleves som værdiskabende og   
 professionel.
•  Bidrage med supplerende salg til eksisterende kunder
•  Visionsdannelse, søgning af kontorlejemål og forhandling af
 lejekontrakter
•  Forhandling af fraflytningsaftaler og projektledelse af 
 flytninger for 2MOVEs kunder

VI TILBYDER DIG
Højt til loftet og vakse kollegaer. Hos 2MOVE kan vi lide at lade 
os udfordre, og vi holder et højt fagligt niveau, så vi sikrer, at 
kvaliteten af vores arbejde er i top. Vi er åbensindede, har frie 
rammer, og på kontoret holder vi en uformel omgangstone med 
respekt for hinanden og vores kunder. Vi har det sjovt, og vores 
kontor er et sted, vi har lyst at være. Vi holder til i Sankt Ger-
truds Stræde lige ved Nørreport Station på fjerde sal i en gam-
mel lejlighed med brændeovn og udsigt over Københavns tage -
så vi kan både prale af hygge og central placering.

GOD LØN OG GODE UDVIKLINGSMULIGHEDER
Vi tilbyder dig en attraktiv lønpakke og der er i det hele taget 
et godt udviklingspotentiale i stillingen. Der er rig mulighed for 
at tage initiativ til nye forretningsområder, arbejdsmetoder og i 
øvrigt for generelt at præge 2MOVE med dine gode ideer.

OM 2MOVE
2MOVE hjælper virksomheder til en vindende kultur og forretning 
via kontoret. Vi er Danmarks eneste uafhængige rådgiver med 
det formål at hjælpe virksomheder med, at skabe en stærkere 
sammenhæng mellem forretning, værdier, kultur, medarbejdere 
og virksomhedens fysiske rammer. 2MOVE har et stort netværk 
i både det officielle og uofficielle marked for erhvervslokaler. Vi 
har de bedste kort på hånden i forhold til at finde det helt rig-
tige kontor til virksomheden. 2MOVE - vi tænker hele vejen rundt!

Send din ansøgning vedlagt CV til os på rnl@2move.dk

Vi holder løbende samtaler. Opstart snarest.

Læs mere om os på 2MOVE.DK.

Har du spørgsmål, ring til Robert Neble Larsen på 26 32 12 00.


