JURASTUDERENDE

– MED INTERESSE FOR ENTREPRISE- OG UDBUDSRET

Har du et højt fagligt niveau, og
brænder du for at udvikle dine juridiske kompetencer? Kunne du
tænke dig at blive en del af Danmarks førende advokatkontor inden for entreprise- og udbudsret,
og dermed få mulighed for at arbejde tæt sammen med førende
specialister? Vi søger lige nu jurastuderende, der minimum er på 2.
år af bacheloruddannelsen.

at minimere spild, og vi har udvalgt Bæredygtighed, Digitalisering og
Samarbejde som strategiske indsatsområder.

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 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 tilbyder udfordrende arbejdsopgaver og målrettet udvikling, som
– hvis du er den rette – kan føre til
fastansættelse som advokatfuldmægtig, når du er blevet cand.jur.

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

VI TILBYDER
Hos Molt Wengel investerer vi i vores
studenter ved daglig sparring med
advokatfuldmægtige og advokater,
hvilket giver mulighed for udvikling fagligt såvel som personligt.

Du vil blive tilknyttet et af vores legal
teams, som består af advokater og
advokatfuldmægtige. Du vil komme
til at arbejde tæt sammen med
teamet, hvor du vil få mulighed for
at følge konkrete sager og projekter
hele vejen. Arbejdsopgaverne består
blandt andet i udarbejdelse af processkrifter, juridiske notater og litteratur- og kildesøgning.

Har du evt. et ønske om udlandsophold eller praktik, ser vi positivt på
dette.
OM DIG
• Du er minimum 2. års studerende
• Du har gode karakterer, herunder
især i de formueretlige fag
• Du har interesse for entrepriseret
og/eller udbudsret
• Du er ansvarsbevidst og leverer det
aftalte
• Du har et stort personligt drive og
kan nemt arbejde i et team
• Du trives med at tage initiativ og
komme med løsningsforslag
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.

Arbejdstiden udgør ca. 15 timer ugentligt, og arbejdet tilrettelægges sammen med de øvrige studenter og dit
team. Vi er fleksible med arbejdstiden
i eksamensperioder.

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 job@mowe.dk, og angiv ’Stud.jur’ i emnefeltet.
Vi behandler din ansøgning og holder samtaler løbende,
så send hellere din ansøgning i dag end i morgen.

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.

