
Send din ansøgning og CV via e-mail til  job@mowe.dk og angiv ’Studentermedhjælper’ i emnefeltet. Send 
gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende holder samtaler. Har du spørgsmål, er du velkommen 

til at kontakte Business Development Consultant Magnus Tuff Mohr  via mail: math@mowe.dk

STUDENTERMEDHJÆLPER
- TIL SALG OG INTERNATIONALE KUNDERELATIONER

Har du lyst til at arbejde i 
byggebranchens mest speciali- 
serede advokatfirma? Og vil 
du være med til at udvikle 
strategiske fokusområder?

Vi søger en dygtig 
studentermedhjælper, der er klar 
til at hjælpe os med opgaver 
inden for forretningsudvikling, fx 
salgsarbejde, kunderelationer, 
markedsføring og arrangementer. 

Du bliver en del af vores 
internationale team, hvor vi har 
en uformel tone, og vores 
dagligdag er præget af en kreativ 
kultur og eksperimentel tilgang til 
opgaverne. Vi vil gerne udvikle os 
og gå foran med innovative og 
værdiskabende initiativer.

DIN  OG VORES A MB ITION
Vi har tårnhøje forventninger til os 
selv og hinanden, og vi stopper 
aldrig med at udvikle os. Vi er på 
forkant med det, der rører sig, og vi 
vil være med til at definere 
byggebr anchen. Vi vil vise vejen 
gennem ambitiøse initiativer, der 
udvikler måden vi samarbejder på, 
forløser det digitale potentiale og 
skaber en bæredygtig 
byggebranche. 

Derfor er vi også nysgerrige, 
modige og på forkant med vores 
tilgang til både eksterne og interne 
oplevelser. 

DINE ARBEJDSOPGAVER 
Dine arbejdsopgaver kommer 
blandt andet til at omfatte:

• salgsaktiviteter
• opsøgende kundekontakt til 

internationale kunder
• kunderesearch og 

markedsundersøgelser 
• kunderelaterede 

arrangementer og kurser
• markedsføring af 

internationale indsatser

Du vil indgå som en integreret 
del af forretningsudviklingen og 
have en høj grad af indflydelse.
Der vil være rig mulighed for at 
udvikle dine kompetencer inden 
for strategiske områder, og du 
vil få praktisk erfaring med 
salgsprocesser i en 
vækstvirksomhed.

Vi arbejder tæt sammen og 
udfordrer hinanden, fagligt som 
personligt. At sparre med 
hinanden inden for vores 
kompetenceområder og bruge 
hinanden, hvor vi hver især er 
stærke, er en selvfølgelig del af 
vores dagligdag. Vi vil glæde 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 startede. 

HV EM  ER DU?
Du har en "anything is possible"-
attitude. Du har lyst til at udvikle 
dig på et specialiseret 
advokatkontor, hvor fagligheden 
er høj, og hvor dine kunders 
ønsker og behov er udgangspunkt 
for din værdiskabelse. Du har 
masser af gåpåmod, og du 
arbejder bedst i et højt tempo. Du 
er udadvendt og har nemt ved at 
snakke med mennesker fra hele 
verden. Vi forestiller os, at du: 

• læser en relevant 
erhvervsøkonomisk- eller 
marketinguddannelse og har et 
resultatorienteret fokus

• er i slutningen af din bachelor 
    eller starten af din kandidat og har 

min. 1,5 år tilbage af dine studier.
• er flydende i engelsk både 

mundtligt og på skrift
• er en teamplayer
• har erfaring med 

telemarketing eller salg

Vi arbejder konstant med vores 
værdier og kultur, så du skal have 
lyst til løbende at udvikle din be-
vidsthed om dig selv, dine arbejds-
metoder og hvor du kan være med 
til at gøre en mærkbar forskel. 
Samtidig vil du opleve en stor grad 
af frihed til at løse dine opgaver 
selvstændigt og løbende tilpasse 
din rolle, så den giver bedst mulig 
mening for dig og Molt Wengel.                                  

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.


