
AVK

AVK’s kerneforretningsområde

er udvikling og produktion af

ventiler, brandhaner og tilbehør.

Vores produkter indgår i vitalt

infrastruktur for rent drikkevand,

sikker distribution af naturgas,

effektiv håndtering af spildevand

fra husholdninger og industri og

ikke mindst brandbekæmpelse.

Herudover har vi i de senere år

opdyrket et nyt marked inden for

ventiler til procesvand i industrien.

AVK–koncernen er familieejet og har

hovedsæde i Galten mellem Aarhus

og Silkeborg. Med en omsætning

på 6 mia. kr. og mere end 4.400

medarbejdere fordelt på 100+

produktions- og salgsselskaber

verden over er AVK en meget

betydelig spiller i vores branche.

Kvalitet, kontinuitet og tætte

kunderelationer danner grundlaget

for vores målsætning om at være

kundernes foretrukne valg.

 

AVK Holding A/S
www.avkvalves.com

Er du advokat, advokatfuldmægtig eller jurist, og har du lyst til at 
arbejde med rådgivning i en international koncern med et bredt 
udvalg af erhvervsretlige opgaver? Så er det måske lige dig vi har 
brug for til at styrke vores interne juridiske afdeling og hjælpe os 
med at servicere koncernens selskaber i Danmark og resten af 
verden.

AVK Holding A/S søger en jurist eller 
advokat/advokatfuldmægtig

Lidt om dig

Du er uddannet cand.jur. og har 2-5 års erhvervserfaring 

- enten som advokat eller advokatfuldmægtig ved et 

advokatkontor eller som jurist fra en dansk eller international 

virksomhed. Måske har du været specialiseret i dit hidtidige 

arbejde, måske har du arbejdet som generalist.

Ud over at kunne svare ja til ovenstående, så skal du kunne 

svare bekræftende på følgende: 

• Du behersker engelsk i skrift og tale på højt niveau

• Du er stærk til brug af digitale værktøjer til opgaveløsning

• Du kommunikerer klart, enkelt og modtagerorienteret

• Du arbejder effektivt, selvstændigt og struktureret

• Du er en god og vellidt kollega, og du samarbejder godt 

med andre

Lidt om os:

Vi er en mindre juridisk afdeling i en industrikoncern, og vi 

tæller 4 jurister og 2 administrative medarbejdere.

I afdelingen har vi et aktivt fokus på personlig udvikling, 

sparring og uddannelse. Vi har en uformel omgangstone og 

spændende hverdag, hvor ikke mange dage er ens.

Vores juridiske afdeling servicerer koncernens moderselskab 

i forbindelse med opkøb af nye virksomheder, ansættelsesret, 

IPR, tvistehåndtering samt drift af vores compliance- og 

forsikringsprogram. Sideordnet hermed servicerer juridisk 

afdeling koncernens danske og udenlandske datterselskaber, 

særligt i forbindelse med indgåelse og forhandling af 

salgs- og indkøbsaftaler, øvrige væsentlige aftaler, samt 

forsikringsforhold.

Arbejdsopgaverne:

Opgaverne i vores team spænder bredt, men følger 

forretningsgangen i vores selskaber.

Vores moderselskab udvikler koncernen, og vi bistår her med 

produktudvikling (licensaftaler, udviklingsaftaler og håndtering 

af IPR), opkøb af virksomheder (M&A), koncernfinansiering 

(finansieringsret), investering i fast ejendom (lejeret, 

lejeaftaler) og overordnet administration af vores selskaber 

(selskabsret). Vi bistår desuden med HR relaterede opgaver 

(ansættelsesret og GDPR).

I vores driftsselskaber spænder vores rådgivning fra 

indkøb (indkøbsaftaler), videre til salg (salgsaftaler, 

projektaftaler, udbud) og over til håndtering af kundekrav 

(konflikthåndtering, retssager og forsikring).

Indholdet af stillingen og de konkrete opgaver vil afhænge 

af din faglige og personlige profil, og det tilrettelægger vi i 

fællesskab under hensyntagen til dine ønsker og vores behov.

Vilkår:

Vi tilbyder løn efter kvalifikation og erfaring.

Ansøgning: 

Ansøgningsfrist er den 2. august 2021, men vi afholder 

løbende ansættelsesaftaler. Tiltrædelse vil være senest 1. 

oktober.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at 

kontakte Group Legal Counsel Thomas Uldall Thygesen på 

tlf. 87 54 29 85. Ansøgning sendes sammen med CV og 

relevante eksamensbeviser til job@avk.dk mrk. ”Jurist” eller 

til AVK Holding A/S, Søndergade 33, 8464 Galten, att.: 

Thomas Uldall Thygesen.

Se mere om AVK her: https://www.avkvalves.com/en/what-

to-expect-from-us/about-avk/working-at-avk, hvor du også 

kan læse om hvordan vi behandler dine persondata.


