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Voldgiftsnævnet søger 2 studerende  

 

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når 

parterne er enige om det. Dette sker bl.a. gennem syn og skøn, voldgift, mediation og 

mægling.  

 

Vi søger en stud.jur., der skal indgå i det juridiske team og vil få ansvaret for etablering 

af en ny vidensdatabase. Der vil også være mulighed for at bistå nævnets jurister i andre 

juridiske og entrepriseretlige opgaver, herunder i forbindelse med syn og skøn.  

 

I forhold til Voldgiftsnævnets vidensdatabase kommer du til at bidrage med processen fra 

idegrundlag til etablering, vedligehold og udvikling. Målet er på sigt i videre omfang at 

dele kendelser og andre afgørelser i anonymiseret form med nævnets brugere.  

 

Det forventes, at du har høje faglige standarder, kan arbejde selvstændigt og har overblik. 

Det vil være en fordel, hvis du har beskæftiget dig med enterpriseretten under studiet. Det 

forventes endvidere, at du har flair for IT, og at du er god til at kommunikere klart og 

korrekt i både skrift og tale. 

 

Vi søger tillige en teknisk studerende, der skal indgå i det fagtekniske team, og vil få 

ansvar for en række opgaver i forhold til de mange dygtige skønsmænd, som 

Voldgiftsnævnet anvender eller bringer i forslag i sager om syn og skøn, dvs. både ved 

Voldgiftsnævnet og de civile domstole. 

 

Dine primære opgaver vil blive at bistå med at finde egnede skønsmænd i de konkrete 

sager og opbygge netværk i branchen for løbende at kunne udbygge Voldgiftsnævnets 

skønsmandsdatabase, ligesom du vil bistå ved den løbende kvalitetssikring i tæt 

samarbejde med nævnets jurister.  

 

Det forventes, at du har høje faglige standarder, kan arbejde selvstændigt, er god til at 

kommunikere med andre mennesker, har lyst til kontorarbejde og flere års erfaring fra 

studiet og generel interesse inden for tekniske områder. Der forventes ikke specialviden, 

da skønssagerne spænder vidt, og et fagområde dermed ikke kan dække opgaverne. Det 

forventes også, at du har flair for IT, da du bl.a. vil skulle bidrage i forhold til opdatering 

og udvikling af nævnets databaser.        

 

Arbejdstid og løn efter aftale, idet det bemærkes, at arbejdstiden er fleksibel og kan 

tilpasses studiet. 

 

Ansøgningsfristen er den 17. august 2018. 

 

Ansøgning kan sendes til voldgift@voldgift.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til jurist Rikke 

Steffensen på tlf. 33 36 98 52 eller jurist Banafsheh Salehi på tlf. 33 36 98 50. 
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Vi behandler og opbevarer naturligvis dine personoplysninger fortroligt og i 

overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.  

 

De fremsendte oplysninger anvendes og opbevares til brug for rekrutteringsprocessen og 

i forbindelse med en evt. ansættelse. Voldgiftsnævnet opbevarer oplysningerne indtil 

Voldgiftsnævnet har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen. Ved ansættelse 

opbevares personoplysningerne under ansættelsesforholdet. 

 

 

 

 


