Byggeteknisk rådgiver/teknisk udbudsspecialist
Har du erfaring med bygherrerådgivning og er du vant til at skrive udbud og håndtere udbudsforløbet? Finder
du den juridiske vinkel på byggeriet spændende? Så er det dig, vi har brug for, til fortsat at udleve vores ambition om at være vores kunders strategiske medspiller.
I Molt Wengel er vi advokater med speciale i entrepriseret. Vi ser os selv som en del af byggebranchen, og
det er her, vi brænder for at gøre en mærkbar forskel.
Vores erfaring er, at der i byggeriet går meget tabt blandt andet på grund af dårligt samarbejde, forkert rådgivning og unødvendige konflikter. Vi bidrager til at minimere spildet i byggebranchen ved at være det gode eksempel og ved at give den rigtige rådgivning til vores kunder. Det gør vi ved at forstå byggeriet fra strategi til
praktisk udførelse.
På det taktiske niveau er vi i stand til at udarbejde kontrakter, udbudsbetingelser og processkrifter. På det
operationelle niveau driver vi vores kunders udbud, udregner krav og implementerer kontrakter – og det er
netop her, du skal spille en rolle som en vigtig medspiller overfor vores kunder.
Vi har tårnhøje forventninger til os selv og hinanden, og vi stopper aldrig med at udvikle os. Vi er på forkant
med de ting, der rører sig, og vi vil være med til at definere byggebranchen. Vi vil vise 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 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 begyndte.

Du forener det kreative med det strukturerede – og skaber resultater.
Du bliver en af vores dedikerede byggetekniske rådgivere/tekniske udbudsspecialister, som skal arbejde fokuseret på udbudsskrivning og drive udbudsprocessen frem til færdigt udbud. Du kommer til at yde teknisk bistand, primært ved udbud og aftaler, ved anvendelse af vores koncepter i lige linje med den overordnede
strategi og i tæt dialog med vores advokater.
Du forstår, at visioner og arkitektoniske ambitioner skal gå hånd i hånd med de tekniske og juridiske dele. Du
forstår at kombinere idé- og konceptudvikling med præsentationsmateriale og layout. Med engagement og
overblik skaber du resultater og sikrer, at projekterne rykker sig i den rigtige retning. Du opbygger din viden om
opgaven gennem samarbejde med de teknisk orienterede projektledere, og du kan omsætte denne viden til en
beskrivelse, som både projektledere og jurister efterfølgende kan se værdien i. Derfor er du også en god formidler, der kan sikre engagement hos interne og eksterne interessenter.
Det er vigtigt at understrege, at du primært vil have fokus på udbudsprojekter og opgaver rettet mod kunden.
Sideløbende er det vores ambition, at du kan bistå vores jurister med teknisk viden, og dermed yde rådgivning
og sparring med organisationen om tekniske forhold.
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Selvstændig profil med erfaring indenfor bygherrerådgivning
Som byggeteknisk rådgiver/teknisk udbudsspecialist har du erfaring med bygherrerådgivning, projektformulering, udbudsopgaver og tilbudsudarbejdelse. Din erfaring dækker således de mange aspekter, som bygherren
møder - fra idefase til aflevering og til drift af byggeriet.
Molt Wengel er kendetegnet ved, at vi har mange specialister som brænder for byggebranchen samlet under
et tag. Du skal derfor forstå værdien af at arbejde sammen med og skabe relationer til vores øvrige specialister,
både vores advokater, advokatfuldmægtige, udbudsspecialister og arkitekt. Samtidig med at du formår at indgå
i naturlige samarbejdsforums, får du tingene til at ske ved egen hånd og er ikke bange for at udfordre normerne
i branchen.
Vi forestiller os, at du har:


en stærk byggefaglig uddannelse som f.eks. arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør



erfaring med at planlægge og lede byggeprojekter



3 eller flere års erfaring med udarbejdelse eller gennemførelse af udbud

Spørgsmål til stillingen
Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte People Processes Lead Eva Ørum Jensen via e-mail: eoj@mowe.dk.
Din ansøgning
Send din ansøgning og CV via e-mail: job@mowe.dk – og angiv ’byggeteknisk rådgiver’ i emnefeltet.
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende tager kontakt til relevante kandidater med henblik på
ansættelsessamtaler og testforløb.

Tiltrædelse og ansættelsesvilkår
Efter aftale.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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 stor vilje til at
gøre tingene på nye måder. Fra starten af 2020 har vi bl.a. gennemført den første test af nye arbejdsmetoder,
så 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
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