ADVOKATFULDMÆGTIG

TIL LANDETS STØRSTE
OG MEST SPECIALISEREDE
ENTREPRISERETSKONTOR
Har du ambitioner om ikke blot at blive en hamrende dygtig advokat, men også én, der kan agere strategisk
rådgiver for dine kunder? Om at lære af de bedste? Og bygge en masse til din juridiske faglighed? Så tag
en snak med os, for vi er på udkig efter flere talentfulde fuldmægtige.
Hvem er vi?

I Molt Wengel er vi advokater med speciale i
entrepriseret og blandt de absolut dygtigste
på vores felt. Vi er mere end 60 medarbejdere,
der dyrker vores fagområde til fingerspidserne, og vi samarbejder med et bredt udvalg af
aktører og specialister i byggebranchen. At vi
forstår vores kunders virkelighed og forretning er dét, som gør os til strategisk stærke
rådgivere for vores kunder – og det, som gør
det muligt for os at indfri vores ambitioner
inden for bæredygtighed, digitalisering og
samarbejde, som du kan læse mere om her.

Molt Wengel Academy

Som advokatfuldmægtig indgår du i vores
Academy, der er udviklet for at klæde dig på
til rollen som rådgiver. En holistisk tilgang,
hvor tårnhøj juridisk faglighed og indsigt i
kundernes virkelighed går hånd i hånd.
Du kan se frem til tre år med rum til fordybelse
og fokus på fortløbende 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. Målet er at styrke den juridiske
faglighed med kommercielle, formidlings- og
styringsmæssige kompetencer. Vi sørger selvfølgelig for sparring og træning undervejs.

Hvad får du fingrene i?

Som fuldmægtig hos os får du mange opgaver
– udfordrende og værdiskabende. Alle har
afsæt i entreprise- og udbudsret, men
selvfølgelig også i generel obligations- og
tingsret på grund af de mange forskellige
aktører og kontraktsled i byggebranchen.

Du kan fx være med til at gennemføre syn og
skøn for at bevissikre mangler og udarbejde
processkrifter i forbindelse med voldgiftssager. En del af arbejdet foregår på kontoret,
men du skal også med på byggepladsen, til
kundemøder og i retten.
Du kommer også til at sidde med ved store
forhandlinger og derved lære af vores seniorrådgivere. Et eksempel kan være, at vi skal
levere juridisk og strategisk rådgivning ved
opførelsen af et stort Power-to-X-anlæg. Hvis
det står til os, er vi med tidligt i processen
og får skabt grobund for et godt samarbejde
mellem parterne. Det indebærer strategiske og kommercielle overvejelser i forhold
til national og international entrepriseret
og evner til at navigere i forhandlingerne
mellem mange interessenter. Derudover
agerer vi trusted advisor for kunden under
udførelsen af byggeriet, ligesom vi forebygger og håndterer – de til tider uundgåelige
– konflikter. Alt det kommer du til at mestre,
fordi du er med hele vejen.
En væsentlig del af livet som fuldmægtig er
også at lære selv at drible kunderelationer
på sager. Vi begynder selvfølgelig i det små,
men relativt hurtigt bliver du en trusted advisor, kunderne ringer til om stort og småt.

Hvem er du?

Udover at du er ambitiøs og hamrende dygtig,
når det gælder juraen, er det vigtigt for os, at
du kan lide at have selvstændigt kunde- og
sagsansvar og har en sikker fornemmelse for
kvaliteten i det arbejde, du udfører.

Det er samtidig vigtigt, at du er klar til at udvikle dig både fagligt og personligt. Du bliver
trænet i vores feedbackkultur og bevidsthed i
forhold til dig selv, dine kollegaer og dine kunder.

Flow og fællesskab

I Molt Wengel lærer vi hver dag af hinanden.
På alle niveauer og i alle funktioner. Vi udforsker nye måder at samarbejde på,
dygtiggør os og dyrker fællesskaber – både i
vores kontakt med kunderne, men også med
hinanden. Vi har implementeret en række arbejdsmetoder for at understøtte, at vi bruger
vores tid rigtigt: På teamniveau arbejder vi
ofte efter pomodoro-teknikken og i sprints
for at sikre fokus og fordybelse, og det viser
sig gang på gang, at vi kan levere virkelig
gode resultater ved intenst at arbejde på en
opgave i fællesskab.
Vi har selvfølgelig også masser af sociale aktiviteter, så du jævnligt kan styrketræne, cykle
eller spille paddeltennis med dine kollegaer.

Ansøgning

Du kan søge hos os, uanset om du er ved at
skrive dit speciale, netop er blevet færdig på
universitetet eller har nogle års erfaring som
advokatfuldmægtig.
Vi vil gerne vide, hvem du er, hvad du
interesserer dig for, og hvor du ser dig selv
i fremtiden. Send din ansøgning, CV,
karakterer og andre relevante papirer til
Molt Wengel på job@mowe.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Celia Falcke fra vores team People
& Processes på cfa@mowe.dk eller 2594 4861.

I Molt Wengel er vi eksperter i entrepriseret og landets mest specialiserede advokatkontor inden for byggeri. Vi omtaler os selv som strategiske rådgivere frem for advokater.
For selvom voldgiftssager er en af vores spidskompetencer, vil vi hellere bruge vores tid på at sikre samarbejde og fremdrift end på konflikter og spildte ressourcer. Vi har
nemlig en ambition om at gøre en forskel, der kan mærkes og ses i byggebranchen. Vi er godt 60 medarbejdere fordelt på vores kontorer på Dampfærgevej i København og
Kannikegade i Aarhus. Vi arbejder i specialiserede teams, der ikke er større, end at vi kan blive mætte af to familiepizzaer, og vi går mere op i samarbejde end i stjerner på
skuldrene. Vores arbejdsuge slutter fredag kl. 12 med fællessang og frokost ovenpå en obligatorisk pomodoro-session. Sådan sikrer vi en hverdag i flow og fællesskab.

