
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.

Er udbudsret din kernekompetence, og har du praktisk erfaring med udarbejdelse og håndtering af udbud? Vil du udvikle dig på  
et advokatkontor med høj faglighed og stort fokus på den aktive og værdiskabende rådgivning? Og har du det endnu bedre til  
kundemøder end bag skrivebordet?  Så er det dig, vi mangler som vores kunders udbudsretslige, strategiske medspiller i Aarhus.

Hvem er vi? 
I Molt Wengel er vi advokater med speciale i 
entrepriseret og blandt de absolut dygtigste 
på vores felt. Vi er mere end 60 medarbejdere, 
der dyrker vores fagområde til fingerspidserne, 
og vi samarbejder med et bredt udvalg af  
aktører og specialister i byggebranchen. At vi 
forstår vores kunders virkelighed og forret-
ning er dét, som gør os til strategisk stærke 
rådgivere for vores kunder – og det, som gør 
det muligt for os at indfri vores ambitioner  
inden for bæredygtighed, digitalisering og 
samarbejde, som du kan læse mere om her. 

Sidste år etablerede vi os i Aarhus, og det går 
så godt, at vi fra årsskiftet vil være omkring 
15 medarbejdere med base på vores smukke 
kontor på Kannikegade i centrum af byen. 
 
Hvordan arbejder vi med udbud?
Fordi vi får flere og flere kunder i Jylland, har 
vi brug for en udbudsjurist med arbejdsbase 
i Aarhus, der kan være tæt på kunderne. Du 
bliver en del af vores udbudsteam, der pt.  
består af tre advokater og en arkitekt. Vi ar-
bejder ud fra både København og Aarhus, og 
vi løser vores opgaver i fællesskab. Fordi du 
har base i Aarhus, vil det ofte være dig, der er i 
kontakt og til møder med vores jyske kunder.

I teamet arbejder vi i krydsfeltet mellem  
strategisk, taktisk og operationel rådgivning. 
Vores mål er at yde rådgivning, der løfter  

kvaliteten af udbud i markedet. Derfor gør vi 
en dyd ud af at få indsigt i parternes interesser 
og ønsker og skabe et konstruktivt samarbejde 
mellem dem. Og af at sætte projektet først 
– og dernæst finde de regler og aftalevilkår, 
der støtter bedst muligt op om dets kvalitet  
og vision.

Som du nok kan høre, er udbud hos os ikke 
en venstrehåndsopgave. Det er en kernekom-
petence, og lige så meget som vi prioriterer 
tværfagligheden og kundeoplevelsen, lige så 
meget vil vi sætte pris på din viden, dine kom-
petencer og din erfaring inden for udbud og 
udbudsprocesser.

Hvem er du?
Om din baggrund er cand.jur., cand.merc.jur. 
eller noget tredje er ikke afgørende, blot du 
kan din udbudsjura og har styr på udbuds- 
processens mange facetter – og har lyst til at 
rådgive strategisk, taktisk og operationelt 
om den. Du behøver heller ikke være advokat  
eller have ambitioner om at blive det. Men har 
du lyst til det, kan du begynde i et fuldmægtig-
forløb hos os. 

Måske sidder du i dag i et større rådgivnings- 
firma eller ingeniørhus og drømmer om at 
kunne bruge din faglighed mere proaktivt og 
kunne rådgive på strategisk niveau frem for 
primært at skulle kvalitetssikre. Og så skal du 
have lyst og evner til at drive kundekontakt 

og salgsarbejde. Med andre ord skal du ikke 
føle dig mest tryg ved skrivebordet, selvom du 
også udfører meget af dit arbejde dér. 

Flow og fællesskab
I Molt Wengel lærer vi hver dag af hinanden. 
På alle niveauer og i alle funktioner. Vi udfors- 
ker nye måder at samarbejde på, dygtiggør 
os og dyrker fællesskaber – både i vores kon-
takt med kunderne, men også med hinanden.  

Vi har implementeret en række arbejds- 
metoder for at understøtte, at vi bruger vores 
tid rigtigt: På teamniveau arbejder vi ofte efter 
pomodoro-teknikken og i sprints for at sikre 
fokus og fordybelse, og det viser sig gang på 
gang, at vi kan levere virkelig gode resultater 
ved intenst at arbejde på en opgave i fælles-
skab. Vi har selvfølgelig også masser af sociale 
aktiviteter, så du fx jævnligt kan cykle eller 
spille paddeltennis med dine kollegaer.

Ansøgning
Send ansøgning, CV, karakterer og 
andre relevante papirer til Molt Wengel 
på job@mowe.dk med ”Udbudsjurist” 
i emnefeltet. Vi indkalder løbende til 
samtaler og håber, at du kan begynde 
hurtigst muligt i 2023.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte advokat og teamleder Anja Ristorp 
Heidelberg på 6043 1405 eller arh@mowe.dk 

UDBUDSJURIST

DER KAN SKÆRPE 
BÅDE KVALITET  
OG KUNDEOPLEVELSE


