Jobopslag – jurist
Jurist i emendo consulting group
Vi søger en super dygtig jurist med min 5 års erfaring til vores kontor i Nordhavn
København. Jobbet er alsidigt med ansvaret for både eksterne og interne aftaler, generel
juridisk bistand til vores konsulenter både i DK og USA. Jobbet har ansvaret for at organisere
infrastrukturen i driften af gruppen (bestyrelsemøder, ledelsesfora mv.). Derudover
indeholder jobbet også opgaver i relation til at eksekvere vækst strategier for gruppefirmaet
Blackbird som nu er klar til at skalere.
Hvem vi er:
emendo consulting group blev grundlagt i 2006 og består af 7 operationelle enheder med
hvert sit fokus inden for projekt ledelse, virksomhedsrådgivning og data opsamling. I
emendo consulting group er vi i øjeblikket ca. 100 medarbejdere med kontorer i Nordhavn
(København), Kalundborg og Raleigh USA. Vi arbejder i flere brancher, men størstedelen af
vores opgaver ligger inden for medicinalindustrien. De 7 operationelle enheder bindes
sammen af de fælles værdier samt centraliseret finans-, HR- og juridisk-setup. Dette er
organiseret via et group-selskab hvori denne position ønskes besat.
Udfordring:
Jobbet som jurist i emendo consulting group giver dig det juridiske ansvar i gruppen. Du skal
sikre dig at vore aftaler er både lovlige og rimelige - internt og eksternt. Vi forventer at du
selv kan udfærdige de fleste aftaler, men i enkelte tilfælde hvor specialist viden er
nødvendig kan du fungere som bindeled til et eksternt advokatfirma. Succes i denne
position afhænger af din evne til at vurdere hvad der er væsentligt og hvad der ikke er samt
din evne til at sikre at der er orden i butikken.
Erfaring med oprettelse af internationale firmaer, fundraising og M&A er klart en fordel.
Emendo tilbyder et spændende og udfordrende job blandt gode kolleger med en uformel og
humoristisk tone i et energisk miljø. For den rette kandidat er det et job i en innovativ
virksomhed med stor autonomi i jobbet og meget få begrænsninger. Din base er emendo
kontoret i Nordhavn, og der forventes ingen rejseaktivitet af betydning.

Dig:
Du har en cand jur kandidatgrad og relevant erfaring med business jura fra en tidligere
position. Du ligger fagligt helt i top for at matche niveauet blandt medarbejderne i gruppen.
Måske er du en top performende advokat/jurist der ønsker et bedre Work Life Balance?
Dansk og engelsk på forhandlingsniveau, både skriftligt og mundtligt, er en forudsætning.
Ansøgning:
Du er velkommen til at kontakte Mikael Elley (+45 24836201) for eventuelle spørgsmål
vedrørende stillingen. Alle henvendelser/ansøgninger vil blive behandlet strength fotroligt.
Send din ansøgning samt cv via email til job@emendo.com

