VI SØGER EN TRAINEE TIL FAST EJENDOM
Er du jurastuderende og kan du se dig
selv arbejde med fast ejendom i byens
førende advokatvirksomhed inden for
erhvervsjura?
JOBBET

Som trainee får du mulighed for at begynde advokatkarrieren allerede i de sidste år af jurastudiet og udvikle
dine faglige, praksisrettede og menneskelige færdigheder.

VI FORESTILLER OS, AT DU

• er bachelor eller bliver det til sommer
• har prioriteret de erhvervsrelaterede valgfri kursusfag højt
• har et højt fagligt niveau med gode eksamensresultater.
Som trainee hos Focus Advokater skal du være dynamisk
og ambitiøs og se alle udfordringer som en mulighed for
at bringe dit talent i spil. Du arbejder struktureret og målrettet og er god til at tage ansvar.
Herudover er du serviceminded, en god teamspiller,
og du har både gode kommunikationsevner og en god
situationsfornemmelse.

VI TILBYDER ET JOB MED

• en indgang til alle elementer af erhvervsjuraen og
advokatkarrieren
• juridisk sagsbehandling og forberedelse af retssager
• juridiske undersøgelser og udarbejdelse af notater
• informationssøgning og juridisk litteratursøgning
• indsigt i arbejdet på et større erhvervsorienteret
advokatkontor
• et fællesskab med kompetente og engagerede kolleger.
Ugentlig arbejdstid: 1-2 dage.
Ansættelsestidspunkt: Snarest.
Mange af vores trainees får efter kandidatgraden ansættelse som advokatfuldmægtig hos Focus Advokater.
Du kan læse mere om Focus Advokater på
focus-advokater.dk. Yderligere information om stillingen
kan fås ved henvendelse til partner, advokat Jesper
Hauschildt på tlf. 63 14 20 20.

ANSØGNING

Send din ansøgning med uddybende CV og øvrige bilag
senest den 21.11.2014 til personalesekretær Dorthe
Møller på e-mail: dm@focus-advokater.dk.

Focus Advokater er en af Region Syddanmarks største selvstændige advokatvirksomheder med
godt 80 medarbejdere, hvoraf 32 er jurister. Vi er et anderledes advokatfirma, der leverer fokuseret
og forståelig erhvervsjura i øjenhøjde med vores kunder. Vi har kontorer i Odense, Kolding og
Hamborg. Læs mere om os og vores tilgang til juridisk rådgivning på www.focus-advokater.dk.
FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tel 63 14 20 20 www.focus-advokater.dk
KOLDING Toldbodgade 10,4 DK-6000 Kolding Tel 75 71 20 20
HAMBORG Dänische Advokaten Mittelweg 161 D-20148 Hamburg Tel +49 40 24 91 92

