
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.

VI HAR STORE AMBITIONER
Molt Wengel er landets mest specialiserede advokatkontor 
inden for byggeri. Entreprise- og udbudsret er kernen i vores 
forretning, men vores viden spænder en hel del bredere end 
det. Som strategiske rådgivere arbejder vi nemlig sammen 
med et bredt udvalg af aktører og specialister inden for 
byggebranchen, og vi har en ambition om at være med til at 
definere den. Blandt andet derfor har vi bæredygtighed, 
digitalisering og samarbejde som strategiske indsatsområder.

Alt tyder på, at vi har fat i den lange ende. Vi ansætter stadig 
flere folk og har lige åbnet kontor i Aarhus, så du kan have 
base forskellige steder.

HVAD GÅR DIN ARBEJDSDAG MED?
Vi er på jagt efter en yngre profil til vores team, der arbejder 
med international entrepriseret. Du skal både hjælpe med at 
udarbejde nye kontrakter og med at skabe overblik over de 
ofte komplekse kontrakter, som indgår i vores sager.  Du skal 
håndtere uoverensstemmelser og bidrage til at løse tvister. 
Og så skal du sammen med teamet kunne hæve dig over 
bunkerne af sager og op i helikopteren, så vi kan være den 
strategiske medspiller for vores kunder, vi har som ufravigelig 
målsætning.

Når vi ikke sidder fordybet i opgaveløsning eller strategisk 
sparring, bruger vi tid på at arbejde med os selv og med vores 
kultur og arbejdsmetoder. Det kan fx være en intern work- 
shop, hvor vi træner kunsten at give god feedback, eller det 
kan være et frokostmøde, hvor vi får inspiration til at få endnu 
bedre flow i vores arbejdsdag.

HVAD FORVENTER VI AF DIG OG HVORFOR?
Profiler med forskellige faglige baggrunde kan varetage den 
rolle, vi skal have besat. Så om du er fuldmægtig på andet 
eller tredje år, har haft din beskikkelse et par år eller er in- 
house jurist i en international virksomhed er ikke afgørende. 
Vigtigst er, at din interesse i international entrepriseret er 
noget nær nørdet, og at du er dygtig til engelsk. Er du også 
solicitor, er det et stort plus.

Din største styrke er din nysgerrighed. Du interesserer dig for, 
hvad der sker fra idé til færdigt byggeri, både når det gælder 
proces, projektering, samarbejde, teknik og det kommer- 
cielle aspekt. Du vil lære alt om planlægning og sammen- 
hæng i processer, så du dykker med glæde ned i detaljer den 
ene dag, mens du skaber overblik den næste. 

Med andre ord regner vi ikke med, at du ved alt om inter- 
national entrepriseret og samarbejdsformer i byggeriet på 
forhånd. Men du kommer langt hos os ved at være vide- 
begærlig. 

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive 
til People Processes Lead Eva Ørum Jensen på eoj@mowe.dk. 
Er du mere nysgerrig på konkrete arbejdsopgaver og sam- 
arbejde i teamet, så kan du kontakte Strategic Lead Steffen 
Hebsgaard Muff på shm@mowe.dk.

Vil du gerne specialisere dig inden for international entrepriseret?
Ringer firkløveret adjudication, negotiation, arbitration og mediation en klokke? 

Og er du både nysgerrig og videbegærlig?

Så vil vi vildt gerne have dig som kollega.

Jurist med fokus på 
international entrepriseret

ANSØGNING OG ANSÆTTELSE
Send din ansøgning og dit CV til job@mowe.dk med 
”Jurist til international entrepriseret”  i emnefeltet. 
Tiltrædelse og ansættelsesvilkår efter aftale.


