Den 15. september 2016

Fagteknisk konsulent til sager om syn og skøn i Voldgiftsnævnet
Brænder du for bygge- og anlægsområdet, har du en faglig baggrund som f.eks. bygningsingeniør, konstruktør,
eller arkitekt og har du solid og gerne teknisk erfaring med i bagagen, er der nu som et nyt tiltag en stilling ledig
som fagteknisk konsulent i Voldgiftsnævnet.
Du vil få ansvaret for kontakten til de mange dygtige skønsmænd, som Voldgiftsnævnet trækker på - både i
sager ved Voldgiftsnævnet og ved de civile domstole. Dine primære opgaver vil være at bistå med at finde
egnede skønsmænd i de konkrete sager, tage dialogen om rammerne for skønnet, opbygge netværk i branchen
for løbende at kunne udbygge Voldgiftsnævnets skønsmandsdatabase, ligesom du vil få ansvaret for den
løbende kvalitetssikring i tæt samarbejde med nævnets jurister og med bidrag fra parter og andre aktører. Du
vil også blive inddraget i øvrige opgaver og generelle projekter i nævnet.
Det forventes, at du har høje faglige standarder, er fagligt dygtig, kan arbejde selvstændigt og både har lyst til
kontorarbejde og til at indgå i fælleskabet med sekretariatets øvrige 18 medarbejdere. Du skal være udadvendt
og være god til at kommunikere klart og korrekt i både skrift og tale. Det forventes ikke, at du har specialviden,
da skønssagerne spænder vidt, og ét fagområde dermed ikke kan dække opgaverne. Det forventes også, at du
er dygtig til IT, da du bl.a. vil skulle bidrage til opdatering og udvikling af skønsmandsdatabasen mv.
Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du tidligere har fungeret som skønsmand.
Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn efter aftale. Tiltrædelse den 1. november 2016 eller efter aftale.
Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2016. Ansøgning kan sendes til voldgift@voldgift.dk. Evt. spørgsmål kan
rettes til jurist Martin Lybecker Hansen på tlf. 3336 9859 eller direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf. 3336 9847.
Voldgiftsnævnet udmelder skønsmænd i omkring 300 sager om syn og skøn ved Voldgiftsnævnet samt i en lang
række sager, hvor syn og skøn igangsættes under en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet. Hertil kommer, at der
stilles knap 1.000 skønsmænd i forslag i sager ved de almindelige domstole. Der indgår ca. 300 nye
voldgiftssager om året.

