
FynBus søger 
faglig stærk jurist

Kunne du tænke dig at indtage en central rolle som juridisk rådgiver i den danske transportbranche og bidrage til 
at sikre den kollektive bustrafik på Fyn i en virksomhed, hvor kunden altid er i centrum? Så er stillingen som 
in-house jurist i FynBus måske noget for dig. 

Som jurist i FynBus’ afdeling for Kontrakt og Jura vil du blive mødt af en stor variation i de daglige opgaver. 

Udover at forestå generel juridisk sagsbehandling vil du som juridisk rådgiver hos FynBus endvidere få 
ansvaret for bl.a. at 
• indgå i tæt samarbejde med ledelsen om løsning af juridiske, politiske og principielle problemstillinger.
• bistå i udarbejdelse, koordinering og gennemførelse udbud af bl.a. bus- og flextrafikken på tværs af Fyn.
• fungere som repræsentant for de fynske kunder i tværnationale fora med de øvrige trafikselskaber om alt fra 
       rejsekortregler til sikker håndtering af kundernes data.
• indgå i projektledelsesgrupper for sikring af højeste mulige niveau af corporate compliance, herunder bl.a. ved 
       implementering af persondataforordningen i organisationen.
• bistå ledelsessekretariatet i forberedelsen af sager til forelæggelse for bestyrelsen. 
• fortolke branchespecifik lovgivning og afgive høringssvar samt sikre at FynBus er på forkant med nye lovgivnings-

mæssige udfordringer.
• bistå i tilsynet af vognmændene i forhold til overholdelse af FynBus’ arbejdsklausul, samarbejde med arbejdsmarke-

dets parter og bidrage til sikringen af FynBus’ rolle som en socialt ansvarlig og kompetent transportudbyder. 

Du skal naturligvis være generalist og i stand til at bevare overblikket. Det vil vægte positivt, hvis du har relevant erfaring 
fra en politisk ledet organisation, men det er ikke et krav. 

Til gengæld skal du… 
• være uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur 
• besidde stærke mundtlige og skriftlige formidlingsevner 
• være selvstændig og samarbejdsorienteret
• være fleksibel og omstillingsparat
• sætte stor pris på, at dagens opgaver ikke altid er kendt på forhånd 

Vi tilbyder: 
• Arbejdstid på 37 timer pr. uge med flexordning
• Et spændende, udfordrende og afvekslende job
• Et uhøjtideligt miljø og gode kolleger 
• Løn og vilkår i henhold til Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

Ansøgning sendes pr. mail til job@fynbus.dk mærket ”jurist”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Helle Skjødt Hansen, Leder af Kontrakt og Jura på hsh@fynbus.dk eller 6311 2214

Ansøgningsfrist: 4. januar 2018
Samtaler afholdes: 9. og 10. januar 2018

FynBus er en offentlig myndighed, ejet af kommunerne på Fyn og Region Syddanmark, der er 
ansvarlig for planlægning og udførelse af den kollektive trafik på Fyn, se nærmere www.FynBus.dk


