VIL DU VÆRE MED
TIL AT BYGGE OP?
I lyset af det nyligt vedtagne AB-18 er Voldgiftsnævnet i fuld gang med at opdatere
gældende regler og procedurer og opbygge nye tvisteløsningsformer. AB-18 lægger
op til bedre, billigere og hurtigere tvisteløsning, herunder gennem mediation, hurtige
afgørelser og forenklet voldgift. Samtidig fastholdes de tidligere velprøvede former i
opdaterede versioner, dvs. syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning.
Tvisteløsningspaletten er nu blevet større med mulighed for i et og samme tvisteløsningshus ved Voldgiftsnævnet at skifte mellem formerne og anvende mulighederne både
under byggeriet og efter aflevering - ikke mindst i sager med flere parter, som ofte er
tilfældet i bygge- og anlægsbranchen.
Vi udvider derfor teamet af jurister og kan tilbyde en spændende stilling i en tid med
mange gode tiltag og ideer til gavn for bygge- og anlægsbranchen. Dette gælder ikke kun
i forhold til regelarbejdet, men også nye tiltag for at skabe større transparens, opkvalificering på det fagtekniske område og brugervenlig digitalisering.
Er du en dygtig og udviklingsparat jurist med solid erfaring inden for entrepriseretten, bør du overveje, om ikke det er tid at prøve et nyt job på en god arbejdsplads
med balance mellem arbejdsliv og familieliv. Processtyring er fundamental i nævnets
sagsbehandling, men stillingen indebærer også mange juridiske afgørelser, f.eks. i sager
om syn og skøn, og juridisk bistand til f.eks. de faglige dommere i enedommersager,
sagkyndige og opmænd.
Vi forventer, at du har indgående kendskab til gennemførelse af syn og skøn og voldgift
og er klar til at arbejde med mægling og mediation m.v. Dette kan f.eks. være gennem
erfaring fra et advokatkontor, en virksomhed i branchen eller fra de danske domstole.
Du skal kunne trives i en travl hverdag med mange sager, hvor parterne har brug for en
hurtig, kompetent og professionel sagshåndtering. Det forudsættes, at du har flair for IT.
Vi kan tilbyde en varieret dagligdag med mange kontakter til bl.a. parter, advokater,
dommere og skønsmænd. Du vil få mange bolde i luften i forskellige sagstyper, hvorfor
ingen dage er ens. Ikke mindst vil du få nogle rigtig gode kolleger, hvor værdier som
samarbejde, faglig sparring, hjælpsomhed og humor er i højsæde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf.
33369847 eller e-mail lao@voldgift.dk.
Ansøgningsfrist den 1. oktober 2018. Ansøgningen sendes til voldgift@voldgift.dk.
Opstart efter aftale. Løn forhandles på baggrund af kvalifikationer.
Voldgiftsnævnets sekretariat har 20 medarbejdere, heraf 6 jurister,
der varetager sekretariats-funktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke.
Voldgiftsnævnets lokaler er på Vesterbrogade i København, men der kan
være mødeaktivitet i hele landet.

