
“At overlade ansvaret for salget af sin 
virksomhed til en person, man ikke kender, 

kræver tillid. Derfor er det 
afgørende at forstå den situation, 

ejerlederen befi nder sig i.”
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“Det gælder i høj grad om at kunne 
samarbejde, lytte, afkode og facilitere 
en struktureret proces baseret på tillid. 
Man kommer utrolig tæt på alle parter i 
processen.”

“Vi stiller høje krav til virksomheds-
mæglerne hos M+A Group A/S. 
Det kræver en veldokumenteret 
stærk track-record samt relevante 
kompetencer og erfaringer at kunne 
gøre en forskel for landets ejerledere.”

Læs mere om det at være 
professionel virksomhedsmægler 
i SOLGT!

Har du en stærk veldokumenteret track-record, 
operationel erfaring med virksomhedsdrift, 

ledelse og forretningsudvikling? Så er du måske en 
af de professionelle virksomhedsmæglere, vi søger til 
at understøtte vores fortsatte vækst og styrke vores 
forretningsgrundlag. 

Du kan have opnået din erfaring fra stillinger i større 
internationale virksomheder eller som ejerleder. Men da 
formidling af virksomheder i høj grad er baseret på tillid, 
er det væsentligt, at du kan omsætte din viden i praksis 
og på en troværdig måde sætte dig i ejerlederens 
sted, forstå vedkommendes virksomhed og formå at 
fremhæve og formidle de aspekter af virksomheden, 
der gør den interessant for relevante købere.

Hos M+A Group A/S har vi gjort op med den 
traditionelle tilgang til formidlingen af virksomheder 
og skabt et forretningsgrundlag, der er bæredygtigt 
for både mæglere og ejerledere. Det har krævet 
massive investeringer og en transformation af vores 
IT-infrastruktur, arbejdsprocesser og organisation, 
således vi i dag sætter helt nye standarder for 
virksomhedsmæglerbranchen. 

Det betyder, at man som virksomhedsmægler hos M+A 
Group A/S ikke er overladt til sig selv med ansvar for at 

skabe sit eget forretningsgrundlag. Derimod arbejder 
man i mæglerteams bestående af en eller fl ere mæglere 
samt vores Process Lead – sparring og samarbejde er 
således en naturlig del af dagligdagen.

Vi har desuden ansat specialister til mange kritiske 
supportfunktioner, f.eks. til akkvisition af nye kunder og 
udarbejdelse og kvalitetssikring af værdiansættelser, 
for at understøtte mæglerens arbejde og sikre høj 
kvalitet og eff ektivitet. Som mægler hos M+A Group A/S 
supporteres man endvidere af vores stærke Back Offi  ce, 
der bl.a. er ansvarlige for udarbejdelse og gennemgang 
af juridiske dokumenter, udarbejdelse af salgsmateriale, 
udsendelse af salgsbreve eller -mails og telefonpasning 
– som mægler kan man derfor koncentrere sig 100 % om 
at formid le salget af de virksomheder, vi repræsenterer.

Har du de rette forudsætninger, og ønsker du en karriere 
som professionel virksomhedsmægler, så giver vi dig 
muligheden for at etablere dig i branchen på et solidt og 
bæredygtigt grundlag.

For yderligere information, 
kontakt Brian Feldsted på 70 20 04 16 eller 
info@m-plus-a.com.

VI SØGER NYE KOLLEGAER 
AF DEN HELT RETTE STØBNING
BLIV VIRKSOMHEDSMÆGLER OG GØR 
EN FORSKEL FOR DANSKE EJERLEDERE

Magasinet om salg, køb og udvikling af virksomhed

Læs om de elementer, der ligger bag processen med salg og køb af virksomhed og som sikrer dig et godt forløb

SOLGT!

”Denne udgave af SOLGT! stiller skarpt på de bagvedliggende  
processer hos Danmarks største virksomhedsmægler og giver et 
unikt indblik i ejerlederens oplevelse af et formidlingsforløb”

BAG KULISSEN HOS
DANMARKS STØRSTE
VIRKSOMHEDSMÆGLER

Mød Steen, Peter, Claus  
og Jane, der alle har solgt  
deres virksomheder i 2020
Artiklerne giver et indblik i  
salgsprocessen, set med  
ejerlederens øjne.

Et CV er intet uden en stærk 
track-record, relevant erfaring 
og de rette kompetencer
Hvad er mæglerens forudsætninger 
og baggrund? Hvilke krav stilles der?

www.virksomhedsborsen.dk

– download magasinet på virksomhedsborsen.dk




