Hvem er vi:
Vi er et lille firma stiftet 2009 med rødder i en bred og mangeårig erfaring (både indland samt
udland) omkring projektudvikling / ejendomsinvestering, de traditionelle og mangeartede
bygge og entreprenør discipliner samt ejendommens markedsføring / salg, funktion samt
idriftsættelse.

Konsulent og rådgivningsfirma:
I dagens marked er der ikke tradition for at projektudviklere med opgaver for øje hovedsaglig
sigter på at udfylde en konsulent eller rådgivende funktion. Indenfor vore kompetencer
arbejder vi meget gerne for f. eks investorer (små som store), ejendomsejere, kuratorer
(gerne med tilknytning til nødlidende ejendomme eller ejendomsselskaber),
ejendomsselskaber, bygherrerådgivning (for offentlige, private eller professionelle), facility
management funktioner, ejendomssalg samt ejendomsdrift.

Ønsker om tillid:
Det kræver en stor gensidig forståelse for nødvendig tillid imellem kunde og rådgiver tillagt en
konstruktiv generøs åbenhed, at kunne samarbejde tilfredsstillende på førnævnte rådgiver
eller konsulent facon. Dette er essentielt set styrken i hverdagen, da der i ejendomsbranchen
findes mange og meget forskelligartede parter der i hverdagen aktivt, og ofte set noget
alternativt, søger efter muligheder der skal kunne optimere produktionskapacitet, kapital,
ideer, kundekreds, projekt og byggemuligheder, ejendomssalg samt ejendomsdrift, etc.
Ved ikke selv at være investoremne, mener vi at kunne byde på en konsulent og
rådgiverfunktion der ikke bør kunne opfattes som liggende i et udefinerbart område og drage
tvivl om tillid samt hensigter imellem kunde og rådgiver.
Vi sigter resultatorienteret samt forretningsmæssigt efter et tæt og tillidsvækkende
samarbejde med vore kunder i hele processen Dvs. fokusere på processerne: Før, under og
efter et samarbejde.
Uafhængighed: Vi er et selvstændigt firma. Enhver opgave sker objektivt og uden anden
interessevaretagelse end kundens.
Vi ønsker som firma kompetence-, strategi-, kapital-, ledelses- og relationsmæssigt at være
uafhængige.
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Stifter af Metre Carre dEVelopment:
B-Ing / HD-O Erik Voss
Faglig samt erfaringsmæssig ballast:
Håndværksuddannet 1972, Løjtnant 1974, bygnings ingeniør 1978 samt HD-O 1990
Har arbejdet i entreprenørbranchen over ca.12 år spændende fra små entrepriser til meget
store og brede fag samt totalentrepriser.
Efter HD-O eksamen har stifter over de seneste 18 års tid beskæftiget sig med
projektudvikling, køb, salg og markedsføring af ejendomme samt ejendomsdrift.
Udlandserfaring:
Stifter har været udstationeret 3 gange. Hhv. Grønland ¾ år, Algeriet 1½ år samt Frankrig 3
år, samt i perioder yderligere arbejdet tilknyttet det europæiske marked (Holland, Rusland,
Polen, Tjekkiet)
Bestyrelseserfaring:
Bestyrelsesformand hos Scan Systems A/S (IT selskab) Fra 1995-2000
Bestyrelsesmedlem (ansvar for skolens økonomi samt bygninger) Den Franske Skole (Lycee
Francais) Frederiksberg ca. 650 elever. Fra 2003-2008
Sproglig ballast:
Engelsk samt Fransk mundtligt og skriftligt på forhandlingsniveau, tysk basalt (lidt rustent).
Tidligere oppebårne ansættelser:
A. Jespersen & Søn A/S, Christiani Nielsen A/S, Armton A/S (tidl. Larsen & Pedersen A/S),
Baltica Ejendomsinvestering A/S, Velux A/S, Skanska Danmark A/S, Hoffmann A/S samt
D.F.C. Group Holding A/S.
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