
Send din ansøgning og CV via e-mail: job@mowe.dk – og angiv ’Entrepriseadvokat’ i emnefeltet.  

Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende tager kontakt til relevante 
kandidater med henblik på ansættelsessamtaler og testforløb.

ENTREPRISEADVOKAT 
– SOM BRÆNDER FOR AT GØRE EN FORSKEL I BYGGEBRANCHEN 

Har du lyst til at bruge dine jurid-
iske evner og dit drive på at gøre 
en mærkbar forskel for bygge-
branchen? Så er det dig, vi søger 
som vores kunders strategiske 
medspiller. 

Vi er specialister og som del af hol-
det hos Molt Wengel arbejder du 
med hele byggeprocessen. Vi er 
vores kunders strategiske medspil- 
ler og i dit arbejde hos Molt Wengel 
gør du en forskel for vores kunder i 
forbindelse med udbud af byggeri-
et, udarbejdelse af kontrakter og 
håndtering af praktiske og juridiske 
udfordringer under udførelsen, be- 
vissikring, tvister og følger byggeriet 
helt til ende.

Vi er tydelige i vores forventninger til 
os selv og hinanden, og vores fokus 
på at udvikle os svigter aldrig. Vi er 
på forkant med de ting, der rører 
sig, og vi er med til at definere byg-
gebranchen. Vi viser vejen gennem 
ambitiøse initiativer, der udvikler 
måden vi samarbejder på, forløser 
det digitale potentiale og skaber en 
bæredygtig byggebranche. 

Vi arbejder sammen og udfordrer 
hinanden fagligt som personligt. At 
sparre med hinanden inden for vores 

kompetenceområder og bruge hi-
nanden, hvor vi hver især er stærke, 
er en selvfølgelig del af vores daglig-
dag. Vi glæder os til at gå på arbejde, 
og hos Molt Wengel tror vi på, at vi 
kan skabe et arbejdsliv, hvor vi slutter 
arbejdsdagen med mere energi, end 
da den begyndte.

DIN PROFIL
Du brænder for entrepriseret og har 
praktisk erfaring med udarbejdelse 
og håndtering af kontrakter. Du har 
lyst til at udvikle dig som specialist på 
et advokatkontor med høj faglighed 
og med et stort fokus på den aktive 
og værdiskabende rådgivning. 

Det er juridiske problemstillinger, der 
skaber behovet for din rådgivning. 
Men du må ikke lade dig begrænse 
af at være ansat på et advokatkontor. 

forretning og i din rådgivning arbejde 
bredt og helhedsorienteret. 

Vores værdier og kultur er en naturlig 
del af vores arbejder, så du har lyst 
til løbende at udvikle din bevidsthed 
om dig selv, dine arbejdsmetoder og 
hvor du kan være med til at gøre en 
mærkbar forskel i den danske bygge-
branche.

Vi forestiller os, at du:
•  er en af de bedste inden for dit felt 
•  har konkret og praktisk erfaring  
   med håndtering af kontrakter,   
   tvister og entrepriseret generelt 
•  ønsker kontinuerligt at få udviklet 
   din faglighed, og at blive trænet og   
   udviklet både fagligt og personligt

SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN
Er du interesseret i at høre nærmere, 
er du velkommen til at kontakte Peo-
ple Processes Lead Eva Ørum Jensen 
via e-mail: eoj@mowe.dk. 

TILTRÆDELSE OG ANSÆTTELSES-
VILKÅR

I Molt Wengel er vi eksperter i entrepriseret og landets mest specialiserede advokatkontor inden for byggeri. Vi omtaler os selv som strategiske 
rådgivere frem for advokater. For selvom voldgiftssager er en af vores spidskompetencer, vil vi hellere bruge vores tid på at sikre samarbejde 
og fremdrift end på konflikter og spildte ressourcer. Vi har nemlig en ambition om at gøre en forskel, der kan mærkes og ses i byggebranchen. 

Vi er godt 60 medarbejdere fordelt på vores kontorer på Dampfærgevej i København og Kannikegade i Aarhus. Vi arbejder i specialiserede teams, 
der ikke er større, end at vi kan blive mætte af to familiepizzaer, og vi går mere op i samarbejde end i stjerner på skuldrene. Vores arbejdsuge 
slutter fredag kl. 12 med fællessang og frokost ovenpå en obligatorisk pomodoro-session. Sådan sikrer vi en hverdag i flow og fællesskab.


