
 

 

 
Den 5. september 2022 

 

 

Voldgiftsnævnet søger dygtige jurister    

 
I Voldgiftsnævnet kombineres jura og byggeri, hvorfor du som jurist i nævnet kan se frem til en meget 

varieret dagligdag i et udviklende juridisk miljø med en stor kontaktflade til branchens parter, advokater, 

dommere fra de danske domstole, faglige dommere og skønsmænd med fagtekniske baggrund.  

Det faglige indhold vil vedrøre en pallette af opgaver vedrørende f.eks. syn og skøn, mediation, mægling 

og voldgift, hvor nævnets procesregler danner rammen for selve processen, og hvor entrepriseretten og 

voldgiftsretten er central. Voldgiftsnævnet er en privat institution, der bistår branchen med tvisteløsning.       

 

Du vil få nogle rigtig gode og søde kolleger, hvor værdier som samarbejde, faglig sparring og humor er 

i højsæde. Vi har fokus på at have et godt arbejdsmiljø og balance mellem arbejdsliv og familieliv. 

Hjemmearbejde er en mulighed.  

Du skal kunne trives i en travl hverdag med mange sager, hvor parterne har brug for en  hurtig, kompetent 

og professionel sagshåndtering. Du skal have lyst til procesledelse, dvs. venligt og bestemt at få drevet 

sagerne fremad og truffet de nødvendige og til tider vanskelige afgørelser.  

Vi søger både en jurist med længere erhvervserfaring og en mere nyuddannet. Det vil være en fordel, 

hvis du har erfaring f.eks. fra et advokatkontor, en virksomhed eller offentlig myndighed inden for 

bygge- og anlægsområdet eller fra de danske domstole. Du bør have en vis interesse for byggeriet og de 

mere fagtekniske aspekter i sagerne, idet en stor del af arbejdet vedrører syn og skøn og dialog med 

skønsmænd samt rammen for syn og skøn. 

Vi lægger vægt på, at du – ud over at være faglig dygtig – kan arbejde struktureret og selvstændigt, 

herunder tage initiativ til løsning af problemer og til forbedringer, ligesom du også skal kunne 

samarbejde med kolleger på tværs af fagligheder. Du skal være indstillet på, at du ud over sagshåndtering 

af egne sager har mulighed for at få ansvaret for forskellige udviklings- og uddannelsesopgaver, dvs. alt 

fra undervisning, udarbejdelse af vejledninger og notater, implementering af nye tiltag til IT-projekter.  

 

Der vil blive anvendt konsulentbistand og test ved rekruttering gennem Cairos.  

 
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Lene Ahlmann-Ohlsen på tlf. 3336 9847 eller e-mail 
lao@voldgift.dk.  

 
Ansøgningsfrist den 26. september 2022. Ansøgningen sendes til voldgift@voldgift.dk. Opstart 
efter aftale. Løn forhandles på baggrund af kvalifikationer.  
 
Voldgiftsnævnets sekretariat har 28 medarbejdere, heraf 10 jurister, der varetager sekretariats-
funktioner for Voldgiftsnævnets samlede virke. Voldgiftsnævnets lokaler er på Vesterbrogade i 
København, men der kan være mødeaktivitet i hele landet. 
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