Ønsker du at arbejde som intern juridisk konsulent? Trives du med en stor berøringsflade? Så har du nu
muligheden for at komme med på rejsen i en spændende og udviklingsorienteret forsyningsvirksomhed,
der har stort fokus på kunder, medarbejdere og bæredygtighed.
Dine primære ansvarsområde og arbejdsopgaver
Du vil i dette job først og fremmest agere som intern juridisk konsulent på tværs af virksomheden. Dine
opgaver vil derfor blandt andet være - sammen med chefjuristen - at yde juridisk vejledning til
virksomhedens afdelinger indenfor fjernvarme, drikkevand og de offentligretlige regler. Dit primære fokus
vil ligge indenfor funktionen ’Plan og Projekt’, og du vil blive en del af stabsfunktionens team med reference
til stabschefen.
Herudover vil der være opgaver som;
• Rådgivning indenfor forældelse, erstatning, tinglysning og ledningsrettigheder
• Sagsbehandling i forhold til juridiske spørgsmål herunder udarbejdelse af juridiske notater
• Deltagelse i projekter på tværs af organisationen
• Deltagelse i relevante fora og netværk i branchen
Faglig baggrund
Hvis du ikke allerede arbejder indenfor branchen, så er det vigtigt, at du har lysten og evnerne til at sætte
dig ind i den komplekse juridiske viden, der er indenfor forsyningsområdet. Herudover forventer vi, at du
kan sige ja til følgende:
•
•

Uddannet jurist (cand.jur.) og har 2-5 års erhvervserfaring
Enten teoretisk eller praktisk erfaring indenfor offentligretlig regulering samt forældelse,
erstatning, tinglysning og ledningsrettigheder

Hvem er du?
Du kommer til at arbejde i forsyningsbranchen, der er foranderlig, og hvor der løbende kommer
reguleringer og dermed nye regler og rammer, som du skal have lysten til at sætte dig ind i. Herudover
kommer du til at arbejde på flere forskelligartede sager samtidig. Dette gør, at du skal trives med flere
igangværende opgaver samt, at du evner at arbejde metodisk og struktureret. Du er ikke bange for at gå i
detaljer, men har samtidig en naturlig tilgang, der gør, at du ved, hvornår opgaven er belyst tilstrækkeligt.
Du kommer til at arbejde på tværs af organisationen, så det er vigtigt, at du trives med en stor
berøringsflade, og at du har stærke kommunikative evner; herunder at du søger dialog, at du har en
løsningsorienteret tilgang, at du er åben i forhold til dine kollegaer, og at du kan formidle regler og
lovgivning på en overskuelig måde.
Om Fors A/S
Fors A/S er en forsyningsvirksomhed ejet af de tre kommuner Holbæk, Lejre og Roskilde. Fors A/S er en af
de større danske forsyninger med en omsætning på omkring 670 mio. kr. om året. De har i dag ca. 180
medarbejdere, der enten har arbejdssted i Holbæk eller Roskilde. Fors A/S leverer vand, fjernvarme, renser

spildevand, indsamler affald og driver genbrugspladser. I alt når Fors A/S således ud til 190.000 kunder hver
dag med et eller flere af deres produkter.
Virksomhedskulturen er positiv og vækstorienteret, og organisationen er meget kunde- og
udviklingsorienteret. Det er samtidig et sted, hvor man har fokus på at hjælpe og passe på hinanden.
Du vil blive tilknyttet virksomhedens hovedkvarter, der er beliggende på Betonvej 12 i Roskilde.
Næste skridt
Hvis du synes, at denne stilling kunne være næste skridt i din karriere, eller har du spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte Partner John Hartvig Mølgaard på 2830 3186.
Du er også velkommen til at lægge dit CV direkte ind på sagen via vores hjemmeside www.samint.com/Open jobs, så kontakter vi dig.
SAM INTERNATIONAL er en dansk rekrutteringsvirksomhed, som i 2018 fejrede sin 25-års fødselsdag. Vores
mål er at skabe det perfekte match mellem kandidat og virksomhed. I Danmark er vi 30 medarbejdere, og i
alt er vi 80 medarbejdere fordelt i Europa og Norden.

