Jurist med styrke i sagsbehandling, policy og internationalt arbejde
Har du solid erfaring med juridisk rådgivning og sagsbehandling? Synes du det kunne være
spændende at arbejde med en bred vifte af juridiske opgaver, i spændingsfeltet hvor teknik og
jura mødes, i et uhøjtideligt miljø, så er dette drømmejobbet for dig. DK Hostmaster
administrerer alle .dk-domænenavne og arbejder for at skabe et sikkert internet for danske
virksomheder, myndigheder og borgere.
Om jobbet
Som juridisk chefkonsulent vil du skulle løfte en bred palette af juridiske opgaver, som spænder
fra konkret sagsbehandling til policy og internationalt arbejde. I Juridisk afdeling rådgiver vi
også organisationen inden for domænelovgivningen, persondataretten og andre relevante
retsområder og deltager i virksomhedens complianceenhed.
Du kommer til at arbejde i et mindre team med den juridiske chef som nærmeste leder og med
stor berøringsflade til alle i organisationen. Vi er et team, hvor sparring og videndeling er en
naturlig del af hverdagen.
Dine arbejdsopgaver
Dine konkrete arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
•
Håndtering af tvister mod DK Hostmaster ved Klagenævnet for Domænenavne og
behandling af klagesager relateret til krænkelser på nettet og uretmæssig brug af
.dk-domænenavne.
•
Juridisk rådgivning og bistand til kundeservice i komplicerede kundesager.
•
Opdatering af forretningsbetingelser og vilkår, så de understøtter forretningens fokus
på kunderne og forbedring af services.
•
Implementering af ny lovgivning, myndighedsafgørelser og sikre videndeling på tværs
af organisation.
•
Skabelse af awareness om en velfungerende og sikker internetinfrastruktur og
samarbejde med myndigheder, forhandlere, branche- og interesseorganisationer mv.
samt deltage som repræsentant for DK Hostmaster i relevante netværk og
arbejdsgrupper i Danmark og internationalt.
Dine kompetencer
Vi forventer, at du:
•
Er cand.jur. eller cand.merc.(jur.).
•
Har relevant erfaring fra det offentlige eller private inden for juridisk rådgivning,
sagsbehandling og udarbejdelse af svarskrifter, regler samt procedurer.
•
Er en grundig og dygtig jurist, der kan tænke og kommunikere juridiske løsninger ind i
en praktisk sammenhæng med forståelse for forretningen.
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•
•
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Er en klar og god skriftlig og mundtlig formilder, som er i stand til at omsætte juraen
på en forståelig måde.
Er både i stand til at fordybe dig og have flere bolde i luften på samme tid.
Har gode engelskkundskaber og har lyst til at rejse, idet DK Hostmaster deltager og
involverer sig i internettets drift både på europæisk og globalt niveau.
Du behøver ikke at have erfaring med domæneområdet, blot du motiveres af den
store samfundsværdi, som et internet kan skabe. Du skal finde det spændende at
samarbejde med andre aktører nationalt og internationalt og ikke være bange for at
sætte dig ind i nye retsområder.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende arbejde med varierende opgaver og høj grad af selvstændighed i
en organisation, hvor der er højt til loftet, og som har fokus på work-life balance. Vi er 35
medarbejdere og holder til i Copenhagen Towers i Ørestaden. Vi tilbyder sundhedsforsikring,
lækker morgenmad- og frokostordning og hyggelige sociale arrangementer med kollegaerne.
Lidt om os
DK Hostmaster står bag den danske del af internettet .dk og administrerer ca. 1,3 millioner
domænenavne. Siden 1999 har vi løbende skabt en stærk digital infrastruktur. Samlet set
betyder det, at .dk-domænet er et trygt og godt sted at være.
Spørgsmål
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte Laila Jensen (juridisk chef pr. 1. juni 2022) på
telefon 29 81 76 10 eller e-mail lsj@dk-hostmaster.dk.
Er du interesseret?
Send os din ansøgning med CV til lsj@dk-hostmaster.dk . Ansøgningsfristen er tirsdag den 31.
maj 2022.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk.
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