26. maj 2020

Vil du være Voldgiftsnævnets nye jurist?
Voldgiftsnævnet søger en erfaren jurist til tvistehåndtering på bygge- og anlægsområdet, da vores dygtige jurist
gennem 10 år desværre har valgt at søge nye udfordringer. Vi forventer, at du har erfaring med entrepriseretten
og/eller erfaring med processtyring og juridiske afgørelser, f.eks. fra et advokatkontor, en virksomhed i
branchen eller de danske domstole.
Voldgiftsnævnet er en privat institution, der er nedsat af bygge- og anlægsbranchen, og det er vigtigt, at
opgaverne løses med fokus på branchens behov og på en serviceminded måde.
Du skal således kunne trives i en travl hverdag med mange sager, hvor parterne har brug for en hurtig, kompetent
og professionel sagshåndtering. Du skal have interesse for og lyst til procesledelse. Vi kan byde på en varieret
dagligdag i et udviklende juridisk miljø med en stor kontaktflade til f.eks. branchens parter, advokater, dommere
og skønsmænd og med meget forskellige sagstyper.
Med AB-18 er tvisteløsningspaletten hos Voldgiftsnævnet blevet større med mulighed for at skifte mellem
formerne og anvende mulighederne både under byggeriet og efter aflevering, dvs. mediation, mægling, hurtige
afgørelser og forenklet voldgift. Samtidig fastholdes de tidligere velprøvede tvisteløsningsformer, dvs. syn og
skøn, voldgift og sagkyndig beslutning.
Vi lægger vægt på, at du – ud over at være faglig dygtig – kan arbejde struktureret og selvstændigt, herunder
tage initiativ til bl.a. forbedringer, ligesom du også skal kunne samarbejde om opgaveløsningen. Du skal være
indstillet på, at du ud over sagshåndteringen vil få ansvaret for forskellige udviklingsopgaver, dvs. alt fra
regelarbejde, udarbejdelse af vejledninger og notater, implementering af nye tiltag samt IT-projekter. Du skal
således være ansvarsbevidst både i forhold til de konkrete sager og de generelle opgaver.
Som jurist i Voldgiftsnævnet vil du få nogle rigtig gode kolleger, hvor værdier som samarbejde, faglig sparring,
hjælpsomhed og humor er i højsæde. Vi er en arbejdsplads med stor fokus på et godt arbejdsmiljø og balance
mellem arbejdsliv og familieliv.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf. 33369847 eller e-mail
lao@voldgift.dk.
Ansøgningsfrist den 15. juni 2020. Ansøgningen sendes til voldgift@voldgift.dk.
Opstart efter aftale. Løn forhandles på baggrund af kvalifikationer.
Voldgiftsnævnets sekretariat har 25 medarbejdere, heraf 8 jurister, der varetager sekretariatsfunktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke. Voldgiftsnævnets lokaler er på Vesterbrogade i
København, men der kan være mødeaktivitet i hele landet.

