Jurist / advokat – forhandlinger og rådgivning på topniveau
Vil du have stort ansvar og egne klienter fra første dag?
Har du et godt juridisk fundament, og kunne du tænke dig et job, hvor din personlige indsats er med til
at bane vejen for epokegørende opfindelser, der kan løse nogle af de største udfordringer i
menneskehedens historie? Så har du chancen lige nu. Som jurist på DTU er du brobygger mellem
vores mange verdensklasseforskere og erhvervslivet, og du kommer blandt andet til at arbejde med
nogle af verdens største og mest kendte virksomheder og topuniversiteter.
Din indsats understøtter direkte DTU’s højt prioriterede og strategiske fokus på, at universitetets
enorme viden skal bruges i helt konkrete løsninger og produkter til gavn for dansk værdiskabelse og
velfærd. Det kan være ting som miljøvenlige produkter, bedre og mindre energiforbrugende
fremstillingsprocesser, nye medicinske behandlinger, klimavenligt landbrug, nye energi- og
brændstofteknologier og meget mere.
Rådgiver, forhandlingspartner og juridisk brobygger
Dit primære fokus er at være rådgiver og forhandlingspartner for ledere og forskere på DTU’s
institutter. Som juridisk brobygger hjælper du forskere og erhvervsliv med at finde hinanden på en
måde, der skaber win-win situationer. Mere konkret skal du sikre, at vores forskningsaftaler hviler på
et solidt juridisk grundlag, der både sikrer DTU og skaber afsættet for et godt og udbytterigt
samarbejde. De mere kommercielle aspekter varetages af dine kolleger i Tech Trans teamet, som du
selvfølgelig har en tæt og god dialog med. Dine primære opgaver bliver:
•
•
•
•
•

Juridisk rådgivning af DTU’s institutter i forbindelse med eksterne samarbejder
Forhandling af aftaler med virksomheder og andre samarbejdspartnere
Kvalitetssikring af kontrakter
Juridisk rådgivning i relation til licensaftaler og andre aftaler om IPR-udnyttelse
Løbende juridisk rådgivning på en række øvrige områder, herunder selskabsret, GDPR,
forvaltningsjura, aktindsigtshåndtering mv.

Din nye arbejdsplads bliver DTU’s campus i Lyngby, hvor du får muligheden for at være del af et
meget internationalt og energifyldt miljø. Ud over udvikling af dine evner inden for komplekse
forhandlinger og aftaler, får du et stort og givende netværk, der giver dig gode muligheder, hvis du på
et senere tidspunkt kunne tænke dig at prøve noget nyt i din karriere.
Jurist eller advokat med nysgerrighed og interesse for forskning
Vi leder efter profiler, der er nysgerrige på verden omkring dem, og som derfor også synes, at
forskning er fascinerende. Om du er mere erfaren advokat eller nyuddannet jurist er ikke afgørende,
da vi kan tilrettelægge opgaver og ansvar, så du bliver udfordret og udviklet på dit niveau. Du skal
dog have god energi og kunne drive ting fremad på egen hånd. Det er tale om meget spændende og
komplekse sager, hvor du skal kunne finde og zoome ind på de afgørende aspekter.
Samtidig er det afgørende, at du kan lide at sparre og dele viden med kollegerne, da deling af viden
og erfaringer på tværs er den eneste måde, vi kan lykkes på. Du skal også kunne agere mellem
mange stærke personligheder og herunder vide, hvornår du skal stå fast på din juridiske vurdering, og
hvornår du med fordel kan søge det gode kompromis. Derudover rummer dit CV:
•
•
•
•

En uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur.
Evner inden for forhandling
Motivation for at videreudvikle dine evner ind for kontraktret og immaterialret
Gode engelskkundskaber, skriftligt og mundtligt

Jura & Tech Transfer – dit nye team
Du får 36 gode og kompetente kolleger, hvoraf halvdelen er jurister og den anden halvdel
patentspecialister, forretningsudviklere og GDPR supportere. Det juridiske team består af en god
blanding af advokater og jurister, uden at vi i øvrigt hænger os i titler og hierarkier. Vi tænker og
handler som et hold, og den enes succes er vores alles succes. Vi spiller en vigtig rolle i mere end
1.500 forskningsaftaler årligt og gør derudover en mærkbar forskel som mere bredt funderede

juridiske rådgivere. Vi tror på sund worklife balance, hjælpsomhed og videndeling, og vi prioriterer
sociale arrangementer. Her er generelt bare rart at være, og vi glæder os meget til at byde dig
velkommen.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til AC-overenskomsten. Lønnen fastsættes ud fra jobbets
indhold og dine kvalifikationer. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Arbejdsstedet er DTU Lyngby Campus.
Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest 25. juni 2021. Søg stillingen online på www.job.dtu.dk.
Åbn linket 'Ansøg online”, udfyld ansøgningsformular samt vedhæft ansøgning, C.V. og
eksamensbeviser.
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Line Hell Hansen på 2310
0271 eller Jes Herbert på 4525 7227.
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.
Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse
er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer
formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829
med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for
samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder
i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har
campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.

