
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 en stor vilje til at gøre tingene på nye måder. Fra starten af 2020 har vi bl.a. 
arbejdet med nye arbejdsmetoder, så vi kan have en 4,5 dages arbejdsuge. Hos os er samarbejde vigtigere end titler og stjerner på skul-

deren. Hos os vejer sund fornuft altid højt, og vi arbejder bedst ud fra principper fremfor snævre regler. Se mere på mowe.dk. 

Send din ansøgning og CV via e-mail til job@mowe.dk – og angiv ’Experience Coordinator’ i emnefeltet. 
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende tager kontakt til relevante kandidater med 

henblik på ansættelsessamtaler og testforløb. Vi glæder os til at høre fra dig.

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte 
People Processes Lead Eva Ørum Jensen via mail på eoj@mowe.dk.

EXPERIENCE COORDINATOR 
– SOM BRÆNDER FOR AT SKABE DEN GODE KUNDEOPLEVELSE 

Er dit servicegen i top og spreder du 
god energi omkring dig? Har du lyst 
til at bruge dine koordinerende og 
eksekverende evner til at sikre kun-
derne den bedste oplevelse? Så er 
det dig vi søger som vores nye 
Experience Coordinator. 

Molt Wengel tænker i løsninger 
frem for juridiske hårdknuder. Det 
er grunden til, at vi i dag er det mest 
specialiserede advokatkontor i Dan-
mark inden for byggeri. Som en del 
af holdet er du med til at sikre, at 
dine kollegaer nemt kan være vores 
kunders strategiske medspillere, og 
du gør en positiv forskel i forbindelse 
med vores arrangementer, når du 
sikrer den femstjernede oplevelse. 
Du har ansvaret for Molt Wengels ar-
rangementer fra start til slut, og du 
går forrest med nye initiativer, der 
gør en mærkbar forskel.

DIN OG VORES AMBITION
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 byggebranchen. Vi 
vil vise vejen gennem ambitiøse initi-
ativer, der udvikler måden vi samar-
bejder på, forløser det digitale poten-
tiale og skaber en bæredygtig bygge-
branche. Derfor er vi også nysgerrige, 
modige og på forkant med vores 
tilgang til både eksterne og interne 
oplevelser. 

Dine ansvarsområder som Experi-
ence Coordinator vil blandt andet 
omfatte:
•  Planlægning, markedsføring og
   udførelse af arrangementer,     
   kurser og netværksmøder 
•  Koordinering med- og service-
    ring af kunder og medarbejdere
•  Opsætning af udstyr og teknisk  
    support i forbindelse med 
    online- og hybridmøder
•  Opfølgning på arrangementer,  
    inkl. udsendelse af spørge-
    skemaer, fakturering/budget  
    m.m.

Du bliver en del af et team, der arbej-
der sammen og udfordrer hinanden, 
fagligt som personligt. At sparre med 
hinanden inden for vores kompe-
tenceområder 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.

HVEM ER DU?
Du brænder for god service og er 
passioneret omkring byggeri. Du 
har lyst til at udvikle dig på et 
specialiseret advokatkontor, hvor 
fagligheden er høj og hvor det er 
dine kunders ønsker og behov, der 
er i centrum. 

Du har masser af gåpåmod, og du 
er opsøgende, løsningsorienteret og 
selvkørende i hverdagen. Du løser 
udfordringer med et smil, tager 
selvstændigt ansvar og følger dine 
opgaver helt til dørs.

Vi forestiller os, at du: 
•  har erfaring med service, fx som  
   eventkoordinator eller ansættelse i 
   servicebranchen 
•  er uddannet inden for service  
   eller event management - fx har  
   du en bachelor/kandidat i service 
   management, akademiuddan-
   nelse i oplevelsesøkonomi, 
   professionsbachelor i Leisure    
   Management eller lignende 
•  er velformuleret på skrift og måske    
   har grafiske evner
•  er struktureret og kan bevare over-  
   blikket i pressede situationer

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. Sam-
tidig 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.                                  


