Jurist til Agrovis afdeling
for Ejendom & Jura
Agrovi vokser med mange nye kunder og kollegaer. Vi har ambitiøse mål, men det lykkes ikke uden de rigtige
personligheder – er det dig? Lige nu søger vi en ambitiøs jurist til vores afdeling for Ejendom & Jura i Hillerød med
mulighed for på sigt at kunne påtage sig ledelsesansvar.
Det er vigtigt, at du har stor interesse for kunder, landbrug og ikke mindst vil være med til at udvikle og styrke Agrovis position
som førende i markedet.

Vil du være med til at levere de bedste løsninger på jorden?

Stillingen er en selvstændig position med et bredt ansvarsområde, hvor du kommer til at sidde med alt lige fra landmandens
daglige juridiske problemer over familiejura til ejendomshandler, landboret, lejeret, ansættelsesret og planlovgivningen.
Om dig
• Du er uddannet jurist eller cand.merc.jur
• Du har indgående kendskab til planlovgivningen og/eller lejeretten
• Du arbejder struktureret og effektivt
• Du er kendetegnet ved ansvarsfølelse og fleksibilitet
Du får mulighed for at komme godt rundt i det juridiske felt, og vi forventer, at du er åben over for nye udfordringer samt har evnen
til at sætte dig ind i nyt og kompliceret stof. Har du erfaring inden for et særligt juridisk område, som er relevant for vores kunder,
så er vi også åbne for at sætte de kompetencer i spil.
Vi tilbyder
Som ansat i Agrovi får du et selvstændigt job med stor fleksibilitet og gode udviklingsmuligheder. Vores arbejdsmiljø er uformelt
med 95 dedikerede medarbejdere, som passer godt på hinanden. Vi sætter pris på god humor og højt humør. Vi har kontorer i
Hillerød, Ringsted, Holbæk og Nørre Alslev.
Ansættelsesperiode
Vi holder løbende samtaler med egnede kandidater, så send os din ansøgning snarest muligt. Udgangspunktet er 37 timer om ugen.
Praktiske informationer
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jonna Munch på 48 22 52 34 eller jom@agrovi.dk.
Du kan også læse mere om os på agrovi.dk. Send os din ansøgning senest den 20. januar 2022 på job@agrovi.dk mrk.: ”Jura”.
Tiltrædelse efter nærmere aftale - vi venter gerne på den rigtige kandidat.

Den bedste løsning på jorden
Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende. Vores mål er at hjælpe med det, der betyder mest for vores
kunder, og den jord, de træder på. Derfor handler vores løsninger også om det, du ikke altid kan se i et regnskab eller gætte fra distancen. Det kræver nærhed og
ikke mindst nærvær. Det er det, vi taler om, når vi taler om den bedste løsning på jorden.
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