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Moalem Weitemeyer søger en Head of IT

Hvem er vi
Vi er et førende advokatfirma med ca. 90 medarbejdere, og vi har en stærk holdspillerkultur. 
Service, dedikation og respekt er en vigtig del af, hvem vi er, ligesom vi tager et socialt ansvar 
og har fokus på bæredygtighed. 

Stillingen
Vi søger en dygtig og engageret Head of IT, der sammen vores eksterne hosting- og servicepart-
nere kan bidrage til den videre udvikling af vores IT-funktion. Du kan arbejde visionært og per-
spektivere firmaets IT-udvikling op mod vores forretning i sparring med ledelsen. Du skal have 
en grundliggende IT-teknisk uddannelse fra f.eks. IT Universitet el.lign. Det er en fordel, hvis du 
har erfaring fra en tilsvarende funktion, gerne i revisions-, advokat- eller konsulentbranchen, så 
du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver. 

Primære funktioner
• Udvikle firmaets IT-funktion og systemlandskab 
• Koordinere IT-vedligeholdelse og IT-udvikling med eksterne samarbejdspartnere 
• Sparre med og udfordre vores hosting- og servicepartnere 
• Administrere bruger- og mailadgange til firmaets systemer
• Indkøbe soft- og hardware, herunder administrere licensaftaler
• Varetage og koordinere 1st Level brugersupport

Personlige kvalifikationer
• Du er velbevandret i hele Microsoft Suiten 
• Du er velbevandret i bl.a. iManage, Navision og Sharepoint
• Du holder dig opdateret på IT-trends, og du har god forretningsforståelse 
• Du er serviceminded og fleksibel – også når det går stærkt
• Du har en grundig, analytisk og målrettet tilgang til dit arbejde 
• Du kommunikerer godt på engelsk – mundtligt såvel som skriftligt

Ansøgning
Vi tilbyder en arbejdsplads i hjertet af København, gode lønvilkår og mulighed for betalt 
efteruddannelse. Jobbet er en fuldtidsstilling.

Send dit CV samt supplerende ansøgning til career@moalemweitemeyer.com. Samtaler foretages 
løbende, og stillingen vil blive besat, når den rette kandidat er fundet. Har du spørgsmål til 
stillingen, er du velkommen til at kontakte Managing Partner Thomas Weitemeyer på telefonnr. 
7070 1505.  

Vi ser frem til at høre fra dig!

Vil du være med til at drifte, vedligeholde og videreudvikle systemer og processer hos 
et af landets førende advokatkontorer? Så er du måske vores nye kollega. 


