ADVOKATFULDMÆGTIG

– SOM BRÆNDER FOR AT GØRE EN FORSKEL I BYGGEBRANCHEN

Har du ambitioner og en drøm om
at blive advokat? Har du bestemt
dig for, at entrepriseret er et område, du vil specialisere dig inden
for?
Vi leder efter dig, der er ambitiøs,
løsningsorienteret og tillidsvækkende, der har en passion for byggeri
og entreprise- og/eller udbudsret.
Du bliver en del af en specialiseret
virksomhed, hvor du får lov til at gøre
en mærkbar forskel i den danske
byggebranche.
HVEM ER VI?
I Molt Wengel er vi advokater med
speciale i entrepriseret. Vi er blandt
de dygtigste inden for entrepriseret
– men vores viden spænder bredere
end det. Vi skal nemlig kunne arbejde
sammen med et bredt udvalg af aktører og specialister inden for byggebranchen. Uanset om det er arkitekten, entreprenøren eller ingeniøren,
er det vores opgave at kunne navigere
i branchens tværfaglige felt. Vi forstår
kundens virkelighed og forretning.
Det er det, der gør os til strategisk
stærke rådgivere for vores kunder.
Vi ser os selv som en del af byggebranchen, og det er her, vi brænder
for at gøre en mærkbar forskel. I
Molt Wengel vil vi ikke bare følge
med udviklingen i den danske byggebranche; vi vil definere den. Med
vores nuværende strategi ønsker vi
at minimere spild, og vi har udvalgt Bæredygtighed, Digitalisering og
Samarbejde som strategiske indsatsområder.

MOLT WENGEL ACADEMY
Som advokatfuldmægtig indgår du
i vores Academy. Her tilbyder vi et
tredimensionelt forløb, der tegner
linjerne for din karriere. Molt Wengel
Academy er udviklet til at udfolde dit
potentiale og klæde dig på til rollen
som rådgiver i fremtidens byggebranche. Som advokatfuldmægtig i
Molt Wengel får du derfor viden om
og forståelse for vores holistiske tilgang, hvor høj juridisk faglighed og
kundens virkelighed altid følges ad.
Du kan se frem til tre år med rum til
fordybelse. Til faglig og personlig
udvikling. Du har mulighed for at gå
efter projekter, der udfordrer dig – og
mulighed for at dykke ned i emner,
du ønsker at specialisere dig i. Du opbygger en specialistprofil, baseret på
dine egne præferencer, og dygtiggør
dig i tæt samarbejde med dine kollegaer, der tilsammen har en bred vifte
af baggrunde og fagligheder.
De tre år som advokatfuldmægtig er
struktureret, så du oplever den rette
kombination af opgaver og konstant
faglig fremgang. Du vil fordybe dig i
bøger, behandle sager, udvikle koncepter og have træningssessioner,
hvor vi træner adfærd og vaner. Det
handler derfor ikke blot om antallet
af timer, du bruger på sager. For en
hel del af dine timer er øremærket din
uddannelse og udvikling. Derfor har
vi nedjusteret antallet af debitérbare
timer fra 1254 til 999 timer for 1. og 2.
års fuldmægtige og 1099 timer for 3.
års fuldmægtige.

Det er vigtigt, at du kan lide at have
selvstændigt kunde- og sagsansvar
og har en sikker fornemmelse for
kvaliteten i det arbejde, du udfører.
Allerede i din tid som fuldmægtig
får du nemlig kundeansvar og begynder at opbygge tætte relationer til
vores kunder. Du bliver introduceret
til vores feedback kultur, og du lærer
om empatisk lytning og bevidsthed
i forhold til dig selv, dine kollegaer
og dine kunder. Og på dit tredje år
kommer du til at arbejde tæt på senioradvokaterne i Molt Wengel. Du vil
i et halvt år fungere som executive
assistant i vores strategiske team. Her
vil din udviklingsproces for alvor tage
fart.
LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE.

FÆLLES OM MOLT WENGEL
Vi er et team med forskellige kompetencer, talenter, interesser og
baggrunde. Vi har det til fælles, at
vi er drevet af en passion for byggebranchen. Vi vil vise vejen gennem
ambitiøse initiativer, der udvikler
tværfaglige samarbejder, forløser
det digitale potentiale og skaber en
bæredygtig byggebranche.

ANSØGNINGSFRIST OG
TILTRÆDELSE
Du kan søge hos os, uanset om du
er ved at skrive dit speciale, netop
er blevet færdig på universitet eller
har nogle års erfaring som advokatfuldmægtig. Det vigtigste er, at du
har et ønske om at specialisere dig
og arbejde i en virksomhed med høj
faglighed.

I Molt Wengel lærer vi hver dag af
hinanden. På alle niveauer og i alle
funktioner. Vi udforsker nye måder at
samarbejde på, dyrker fællesskabet
og troværdigheden – både i vores
kontakt med kunderne, men også
med hinanden. Vi værner om den kultur, der driver Molt Wengel fremad. Vi
har en særlig DNA. Det er vores måde
at være over for hinanden på og samarbejdet med vores kunder, der er
med til at gøre en mærkbar forskel.
Der er plads til at lytte og forstå – og
vi tør give noget af os selv.

Vi vil gerne vide, hvem du er, hvad du
har lavet tidligere, hvilke interesser
du har, og hvor du ser dig selv i fremtiden. Send din ansøgning, CV, karakterer og andre relevante papirer til
Molt Wengel på job@mowe.dk.

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.

Vi behandler din ansøgning og holder
samtaler løbende og aftaler derefter,
hvornår du kan starte.

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

