DIRETOR DE OPERAÇÕES (COO) PARA EXACT INVEST, BRAZIL
Com referência ao CEO (diretor presidente) da Exact Invest Brasil, que também é responsável pela Exact
Invest Colombia, você será responsável pela operação de projetos imobiliários no Nordeste do Brasil.
A posição está localizada em Fortaleza, Brasil, que é a quinta maior cidade do Brasil, onde a Exact Invest
Brazil tem crescido e agora tem 10 funcionários e uma carteira considerável de projetos residenciais e
comerciais (escritório/comércio e shopping center) sobre administração.
Responsabilidade
Como COO da empresa, você terá a seguinte responsabilidade:






Alcançar os resultados orçados.
Contato com nossos parceiros de Joint Venture.
Progresso nos projetos durante todos os processos: Aprovação, incorporação, venda e construção.
Desenvolver o banco dos terrenos para vender ou desenvolver.
Due Diligence em novos projetos e parceiros.

Além disso, o COO participará do seguinte:




Identificação de oportunidades de investimento
Definir a estratégia de investimento para o grupo
Gestão de imóveis comerciais

Você será uma parte importante da equipe existente da Exact Invest Brazil, que tem uma experiência
significativa com incorporação e investimentos imobiliários no Brasil.
Seu perfil
Você tem um mínimo de 5-10 anos de experiência no ramo de incorporação e investimentos imobiliários e
tem um grau em economia e provavelmente um grau em engenharia também.
Além disso, você tem as seguintes qualificações pessoais:





Você tem uma experiência gerencial significativa
Você tem um histórico de resultados financeiros comprovados
Você é capaz de analisar e resolver problemas complexas
Você entende como se comunicar com pessoas de culturas diferentes

Nós oferecemos
Oferecemos uma oportunidade única para você entrar em uma empresa inovadora com colegas
internacionais e uma posição interessante que irá desenvolver em conjunto com a expansão da empresa.
O pacote de compensação será negociado de acordo com as suas qualificações.
Por favor, envie sua aplicação antes dia 20 de maio 2017.
Contato:
Por favor, envie a sua candidatura e o seu CV em português para o CEO Kurt Kahla
(kk@exactinvest.com.br) que também está disponível para perguntas sobre a posição com COO da Exact
Invest Brasil.
Exact Invest A/S
A Exact Invest A/S é um gestor de fundos com sede na Dinamarca com atividades imobiliárias e de Private
Equity na Dinamarca, no Brasil e na Colômbia. A subsidiária Exact Invest Brazil vem realizando
investimentos imobiliários no Brasil desde 2008 e possui uma posição de mercado única no Nordeste do
Brasil.
www.Exactinvest.com

