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TILBAGE TIL DE KLASSISKE ADVOKATOPGAVER

Hvorfor skifter du job?
Det gør jeg primært for at vende tilbage til advokatbranchen. Efter 
seks et halvt år som advokatfuldmægtig og advokat hos Bang+Regnar
sen Advokater og MAQS Law Firm, søgte jeg nye udfordringer, og 
jeg tiltrådte en stilling som chefkonsulent hos Rambøll Management 
Consulting i 2014. 

Mit speciale er entreprise og udbudsretten, og det skulle jeg stadig 
arbejde med her. Men nu to år efter har jeg fundet ud af, at jeg sav
ner de klassiske advokatopgaver. Da jeg så jobopslaget fra Viltoft, som 
er et mindre, men meget specialiseret advokatkontor med ekspertise 
i netop entreprise, udbud og proces, var jeg ikke i tvivl om, at det var 
et job, som jeg var nødt til at søge. 

For mig var det vigtigt, at det at vende tilbage til advokatbranchen 
kunne forenes med familielivet og to små børn. Hos Viltoft er der 
stor fleksibilitet, og jeg kan selv være med til at tilrettelægge min 
arbejdsdag. 

Hvilke erfaringer kan du bruge fra dit job i Rambøll i dit nye job 
hos Viltoft?
Hos Rambøll beskæftigede jeg mig primært med udbud. Jeg har 
virkelig været fordybet i udbudsretten og de nye udbudsregler, der 
trådte i kraft 1. januar 2016. Det er noget, som jeg kan bruge i mit 
nye job, der er meget alsidigt med en god blanding af opgaver inden 
for entreprise og udbudsretlige problemstillinger. 

Jeg skal rådgive offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomhe
der, bygherrer og rådgivende arkitekt og ingeniørfirmaer i entrepri
se og udbudssager. Det bliver dog en lidt anden form for rådgivning, 
som jeg giver mine klienter som advokat. 

Som konsulent hos Rambøll fungerede jeg ofte mere som en intern 
person hos kunderne, og jeg var meget ude hos mine kunder og 
hjælpe dem med et eller flere projekter, der blev kørt fra start til 
slut. Som advokat bliver man oftere ringet op med konkrete pro
blemstillinger, der skal løses, eller konflikter, der skal varetages, og 
det foregår mere på afstand end i konsulentbranchen. 

Hvilke udfordringer er der ved dit jobskifte?
Det kræver meget at være ny på en arbejdsplads, for det indebærer 
nye personer, nye systemer og naturligvis nye sager med nye pro
blemstillinger. Jeg skal opbygge en relation til – for mig – nye kli
enter. De skal føle, at de får samme gode rådgivning, som de hidtil 
har fået hos Viltoft, bare hos en ny medarbejder, der måske har en 
anden måde at gribe tingene an på. 

Endelig kommer jeg til at skulle gennemføre rets og voldgiftssager 
igen, hvilket jeg ikke beskæftigede mig med hos Rambøll. Det glæder 
jeg mig meget til. Min forventning til jobbet er, at jeg kan specialise
re mig yderligere inden for entreprise og udbudsretten. Vi er i alt ti 
advokater og tre advokatfuldmægtige hos Viltoft, så jeg har fået gode 
kolleger at sparre med, der virkelig er dygtige inden for faget.  
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