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Studentermedhjælper til Data & IT i Molt Wengel  
 
Hos advokatfirmaet Molt Wengel søger vi en studentermedhjælper, som er ambitiøs af natur og sætter 
barren højt for egen læring og resultater. Du vil indgå i et miljø, hvor man eksekverer og tager ansvar, 
både for faglig og personlig udvikling.  
 
Om dig 
 
Vi leder efter dig, som er systematisk og som lægger en ære i at få tingene gjort, korrekt og til tiden. Du 
er formentlig i gang med en gymnasial uddannelse, eller i starten af en videregående uddannelse og du 
ønsker at udvikle dine kompetencer indenfor Data & IT-administration. 
 
Det er et krav, at du taler og skriver fejlfrit dansk og har erfaring med at anvende IT og Microsofts produk-
ter.  
 
Du vil få ansvar for egne opgave og kommer til at arbejde med:  
 
Opgaver indenfor Data:  
- Opfølgning hos vores kunder i forhold til om deres information hos os er korrekte. 
- Hjælpe med at trække diverse lister til brug for vores månedlige lønbehandling.  
- Generelle tasteopgaver i vores regnskabssystem Navision.  
- Diverse ad-hoc opgaver. 
 
Opgaver indenfor IT: 
- Opsætning af computerudstyr ved ansættelse af nye medarbejdere.  
- Diverse ad-hoc opgaver. 
 
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores Accountant og vores IT- og administrativ supporter. 
Vi kan godt lide, at du tager initiativ og selv kommer med idéer til hvordan dine opgaver løses bedst.  
 
Stillingen er ca. 10-15 timer om ugen og vil være fordelt på 2 -3 eftermiddage på vores kontor på Damp-
færgevej.  
 
Kontakt og ansøgning 
 
Ansøgningsfristen er løbende.  
 
Send din ansøgning med CV til vores jobmail på job@mowe.dk. Vær opmærksom på, at vi behandler 
ansøgningerne løbende, og vi lukker processen, når vi har fundet den rigtige. Så jo før du søger, jo bedre 
er dine muligheder. Skriv ’Studentermedhjælper’ i emnefeltet når du sender din ansøgning.   
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Eva på tlf. +45 2993 6868 eller mail eoj@mowe.dk. 
 
I Molt Wengel er vi eksperter inden for entrepriseret og byggeri. Vi udfolder vores viden i spændingsfeltet 
mellem paragraffer og praksis med dyb forståelse for de udfordringer, man møder, når man arbejder 
professionelt med byggeri og anlæg. Vi ser reelt os selv som en del af byggebranchen, for det er det, vi 
synes er spændende, og det er her, vi vil gøre en mærkbar forskel. 
 
I dag er vi ca. 50 på kontoret på Dampfærgevej på Østerbro i Københavns Nordhavn. Vi har tårnhøje 
forventninger til os selv og hinanden. Derfor stopper vi aldrig med at udvikle os, og vi har stor vilje til at 
gøre tingene på nye måder. Fra starten af 2020 har vi bl.a. gennemført en test af nye arbejdsmetoder, så 
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vi kan have en 4,5 dages arbejdsuge. Hos os er samarbejde vigtigere end titler og stjerner på skulderen. 
Hos os vejer sund fornuft altid højt og vi arbejder bedst ud fra principper fremfor snævre regler. Se mere 
på mowe.dk 


