Advokat
Juridisk Chef

Milton Huse oplever en fantastisk succés, og derfor søger
vi nu en Advokat/Juridisk chef til hovedkontoret i Horsens
Jobbeskrivelse
Hos Milton Huse bliver du involveret i alle dele af forretningen,
hvor du vil blive udfordret på din juridiske kunnen. Du bistår bl.a.
ved projektudvikling, selskabs- og ejendomstransaktioner, indgåelse
af aftaler med bygherrer og underentreprenører. Du får desuden
ansvaret for vedligeholdelse og videreudvikling af vores juridiske
koncepter og du skal understøtte vores dygtige byggerådgivere i
juridiske spørgsmål i forbindelse med salg af personlige huse.
Et indgående kendskab til typehusbranchen og en bopæl i Østjylland er en fordel.
Din profil
• Du er advokat med flere års relevant erfaring.
• Du arbejder specialiseret med entrepriseret og overdragelse af
fast ejendom.
• Du har erfaring med selskabstransaktioner.
• Du har en entreprenørmæssig tilgang til opgaverne.
• Du har viljen til at ville lykkes og en professionel og tillidsvækkende fremtoning.
• Proaktiv og resultatorienteret personlighed med en positiv
indstilling.
• Gode samarbejdsevner og formidlingsevner.

Vi tilbyder
• Stor mulighed for faglig og personlig udvikling i en virksomhed
i stor vækst.
• Tæt samarbejde med en dynamisk og beslutningsstærk
ledelse.
• Attraktiv gagepakke
• Mulighed for at bevare din advokatbestalling
Milton Huse er en familieejet virksomhed, hvor der ikke er langt fra
tanke til handling, hvilket gør os til en meget attraktiv arbejdsplads,
fordi du får lov at afprøve gode idéer.
Milton Huse har en yderst sund økonomi, så vi er her også imorgen, og vi blev i 2017 kåret til en af Børsens gazeller. Du vil blive
en del af en virksomhed, hvor tonen er meget uformel, og hvor vi
anser os selv, som en stor familie.
Vil du med på holdet?
Send en ansøgning til laj@miltonhuse.dk hurtigst muligt. Angiv venligst ”Advokat / Juridisk chef” i emnefeltet og vedhæft ansøgning
og CV som PDF.

Har du lyst til at være med på en spændende rejse
sammen med gode kolleger, hører vi meget gerne
hurtigt fra dig...

Se mere mere om os på www.miltonhuse.dk
Milton Huse har eksisteret siden 2013 og oplever kæmpe vækst. I 2017 har vi solgt mere end 450 huse, og har høje forventninger til 2018.
Vi sælger nybyggede parcelhuse til familier i hele landet.
Milton Huse sætter en stor ære i at levere personlige huse bygget med omhu.

