
 

 

 

 

 

Voldgiftsnævnet søger faglig stærk jurist     

 
En af vores dygtige jurister har efter mange år i Voldgiftsnævnet valgt at søge nye udfordringer i 

advokatbranchen, og vi søger derfor en faglig stærk jurist med særlig interesse og viden inden for 

entrepriseretten.  

 

Som jurist i Voldgiftsnævnet får du ansvaret for en god og effektiv styring af de mange sager, hvor nævnet 

bistår bygge- og anlægsbranchen med at løse deres tvister. 

 

Processtyring er fundamental i nævnets sagsbehandling, men stillingen indebærer også, at der skal træffes 

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.  

 

Juristerne i Voldgiftsnævnet er desuden ansvarlige for en række opgaver vedr. nævnets drift, herunder 

udarbejdelse af juridiske notater, systematisk kvalitetssikring på det fagtekniske område, vidensdeling gennem 

hjemmeside og LinkedIn og brugervenlig digitalisering.      

 

Tvisteløsningspaletten med AB-18 er blevet større, og parterne har mulighed for at benytte sig af mediation, 

mægling, syn og skøn, voldgift, sagkyndig beslutning og hurtig afgørelse. Derfor indebærer jobbet en alsidig 

arbejdsdag med en meget bred kontaktflade til de mange aktører i sagerne, herunder skønsmænd, opmænd, 

dommere, advokater etc.       

 

Om dig  

Du er cand.jur. og har gerne nogle års erfaring fra et advokatkontor, en virksomhed i branchen eller fra de 

danske domstole. Vi forventer således, at du har kendskab til gennemførelse af syn og skøn og voldgift, og at 

du samtidig er klar til at arbejde med de nyere tvisteløsningsformer som mediation og mægling.    

 

Om Voldgiftsnævnet 

Voldgiftsnævnets sekretariat har 24 medarbejdere, heraf 7 jurister, der varetager sekretariatsfunktioner for 

Voldgiftsnævnets samlede virke. Voldgiftsnævnets lokaler er på Vesterbrogade i København, men der kan 

være mødeaktivitet i hele landet. 

 

Du vil i Voldgiftsnævnet få en god arbejdsplads med rigtig gode kolleger samt balance mellem arbejdsliv og 

familieliv. Værdier som samarbejde, faglig sparring, hjælpsomhed og humor er i højsæde. Vi lægger stor vægt 

på muligheden for faglig og personlig udvikling. Du får derfor god mulighed for at videreuddanne dig ved 

deltagelse i f.eks. advokat- eller mediatoruddannelsen.   

 

Ansøgningsfrist den 28. juni 2019. Ansøgningen sendes til voldgift@voldgift.dk.  

 

Opstart i august eller september 2019. Løn forhandles på baggrund af kvalifikationer.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf. 33369847 eller e-mail 

lao@voldgift.dk.  
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