
 
                                

   

 

 

 

Kommerciel jurist søges til  

Tjellesen Max Jenne A/S 
 
Er du resultatorienteret og en teamplayer? Og har du lyst til at arbejde i en virksomhed med 

internationale relationer? 
 
Vi søger en ny medarbejder med juridisk baggrund, der gerne har nogle års erhvervserfaring inden for 
det kommercielle og internationale felt.  
 
Den juridiske medarbejder bistår de enkelte afdelinger i organisationen med faste opgaver og ad hoc 

opgaver.  

 
Arbejdsopgaverne vil f.eks. være: 

 Løbende monitorering af at virksomheden overholder gældende lovgivning 
 Forhandling og administration af leverandør kontrakter 
 Kontakt til samarbejdspartnere 
 Kontakt til relevante myndigheder 

 Løbende dialog med og rapportering til vores europæiske hovedkontor  
 Håndtering af compliance relaterede opgaver og træning af medarbejdere 

 
 
Du er som person præstationsorienteret og energisk, ligesom du arbejder analytisk og struktureret.  
 
Der lægges særlig vægt på at du: 

 Har flair for godt købmandskab 

 Er forhandlingsvant 
 Er stærk kommunikativt 
 Har en relevant videregående uddannelse som f.eks. cand.merc. jur 
 Har erfaring inden for kontraktmanagement 
 Har erfaring inden for konkurrence-, kontrakt- og markedsføringsret 

 Kan begå dig på engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau 
 
Herudover er det en fordel, hvis du har kendskab til dansk sundhedslovgivning, herunder apotekerloven 
m.v. 
  
Vi tilbyder varierede arbejdsopgaver og en dynamisk arbejdsplads samt en kultur, hvor teamwork vægtes 
højt. Du får et unikt og selvstændigt job, som du selv er med til at videre udvikle.  

Stillingen er placeret i Rødovre med reference til vores administrerende direktør.  
Der må forventes nogen rejseaktivitet.  

 
Vi tilbyder dig:  
• Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø  
• Stor kontaktflade både internt og eksternt   
• En dynamisk hverdag med varierede arbejdsopgaver  

• Løn efter kvalifikationer  
• Pensionsordning  
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende.  
Hvis du ønsker at høre mere om jobbet, kan du kontakte administrerende direktør Marianne Timm på tlf. 
22 44 44 10.  

Ansøgning og CV sendes via "Søg jobbet online" i annoncen på 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/271693/kommerciel-jurist  

Tjellesen Max Jenne A/S (TMJ) er en del af Celesio gruppen, der er en af Europas førende 
medicinaldistributører med hovedsæde i Stuttgart. TMJ leverer varer og ydelser til de danske 
apoteker og sygehusapoteker. TMJ har hovedkontor i Rødovre og distribuerer medicin fra lagre i 
Rødovre og Vejle. Selskabet beskæftiger godt 350 medarbejdere. 
 
Om Celesio: 
Som førende internationalt handelsselskab og leverandør af logistik- og serviceydelser til apoteks- og 
sundhedssektoren arbejder Celesio proaktivt på, at patienterne modtager den medicin og vejledning, 
der sikrer den enkelte patient den bedst mulige livskvalitet. Celesio opererer i 13 lande og betjener 
med ca. 36.000 medarbejdere hver dag over 2 millioner kunder via egne eller samarbejdende 
apoteker. Med ca. 109 grossistafdelinger 

Tjellesen Max Jenne A/S  

Brandstrupvej 4 

DK-2610 Rødovre 

T (+45) 44 57 11 00  

F (+45) 44 57 11 01 

 

info@tmj.dk 

www.tmj.dk 
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