COBE søger en Head of Legal
Om stillingen
Som COBEs Head of Legal vil du spille en central rolle som juridisk rådgiver i alle dele af vores
dagligdag. Vi ønsker at arbejde med de juridiske aspekter på vores projekter på en integreret og
værdiskabende måde via en opdatering af vores processer og kompetencer på området.
Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver, der spænder fra tilbudsgivning og
screening af opgaver til kontraktforhandlinger, aftaleudarbejdelse og konflikthåndtering. Du vil
således være en del af vores projektproces fra start til slut og det er vigtigt for os, at du selv
opstarter, driver og afslutter dine opgaver. Du bliver COBEs første juridiske medarbejder, og der er
således stor mulighed for selv at påvirke og forme stillingen.
Organisatorisk vil du blive placeret i vores administration, og vil i det daglige få et tæt samarbejde
på tværs af organisationen med vores projektledere, projektchefer og vores administrerende
direktør, sidstnævnte til hvem du også formelt vil referere.
Som Head of Legal hos COBE vil du have følgende vigtigste arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Forberede, gennemlæse, kommentere og forhandle kontrakter med vores kunder og
underrådgivere i tæt samarbejde med COBEs projektchefer og administrerende direktør
Yde rådgivning og sparring til vores projektansvarlige ift. håndtering af allerede indgåede aftaler,
kontrakter og eventuelle tvister og forsikringssager, evt. i samarbejde med eksterne advokater
Udarbejde og udvikle standarder og processer for håndtering af kontrakter og aftaler fra start til
slut, så det juridiske bliver en naturlig og integreret del af vores projekter
Have overblik over COBEs forsikringer og indhente tilbud herpå
Yde almindelig daglig sparring på juridiske spørgsmål
Rådgive og repræsentere COBE udadtil i fx kontraktforhandlinger, tvister mm.

Den rigtige kandidat har følgende kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindst 3 års erfaring fra byggebranchen i lignende stilling eller som advokat
En kandidatgrad i jura eller anden relevant akademisk uddannelse
Erfaring med og interesse for entrepriseret, samt kendskab til danske standarder (ABR89, AB92 /
ABR18, AB18)
Evt. erfaring med internationale kontraktforhold
Detaljeorienteret og grundig i dit arbejde, og du sætter en ære i at læse det med småt
Flair for forhandling og god til at kommunikere med og til mange forskellige mennesker med
forskellige fagligheder
Du er en afslutter, der finder energi i at gøre arbejdet færdig
Du er struktureret og velorganiseret, men kan også samarbejde med mennesker der ikke er det
Du taler og skriver engelsk og dansk flydende og kan arbejde professionelt på begge sprog

Vi tilbyder en stilling i et kreativt, professionelt og internationalt miljø med dygtige kollegaer, hvor
du vil være en aktiv medspiller i alle juridiske processer. Løn og vilkår efter kvalifikationer og

forhandling. Stillingen er på 37 timer, men der er også mulighed for at lave en aftale om færre
timer (dog minimum 30). Vi har en sund arbejdskultur, hvor vi passer godt på hinanden, og vi
tilbyder goder som frokostordning, studieture, efteruddannelse mm.
Ansøgningen
Vi ser frem til at modtage din ansøgning inklusiv CV samt relevante referencer. Ansøgningen
sendes til job@cobe.dk med emnet "head of legal". Ansøgningsfristen er 20. september 2019. Alle
ansøgninger behandles fortroligt.
Har du spørgsmål til stillingen eller din ansøgning så kontakt Head of People, Anne Kyst
Hansen, akh@cobe.dk, eller på tlf. 32544300.
Om COBE
COBE er et arkitektfirma dannet i København i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard og beskæftiger i
dag ca. 130 dedikerede arkitekter, bygningskonstruktører, landskabsarkitekter og byplanlæggere.
COBE leverer rådgivning inden for både arkitektur, landskabsarkitektur og byplanlægning.
COBE har i de seneste år markeret sig med en række prisvindende projekter i ind- og udland. Blandt
tegnestuens mest markante byggerier kan nævnes Krøyers Plads i Københavns Inderhavn,
Nørreport Station Københavns travleste station, The Silo i Københavns Nordhavn, Ragnarock Danmarks nye rockmuseum i Roskilde samt et konferencebyggeri for Adidas i sportsbrandets
hovedkvarter i Tyskland.
Se mere på www.cobe.dk

