ADVOKATFIRMAET HIMMERLAND SØGER EN ADVOKAT
Er du advokat, og brænder du for, at din juridiske rådgivning skal spænde bredt med mange
forskellige kunder og fagområder? Så er det måske dig, som vi mangler til vores kontor i Aars.
Hos os vil du prøve kræfter med flere sagsområder, men samtidig vil du have gode muligheder for at udvikle egne specialistområder. Dit arbejde vil blandt andet bestå i retssagsbehandling, men herudover vil du i vid udstrækning være med til at præge dit eget jobindhold,
herunder med et eller flere specialistområder, som du måtte ønske.
Vores kunder stiller store krav til os, og derfor skal fagligheden være i orden. Vi tror på, at
vi skaber de bedste rådgivere ved at have et godt arbejdsmiljø og sikre en fornuftig balance
mellem arbejds- og privatliv.

OM DIG
-

Du besidder et fagligt højt niveau
Du besidder en bred viden inden for enten privat- eller erhvervsret
Du har procedureerfaring, og det vil være en fordel, hvis du har møderet for landsretten
Du er velformuleret både skriftligt og mundtligt
Du er udadvendt og prioriterer værdien af et godt netværk, og det vil være en fordel,
hvis du er bosat i Himmerland

VI TILBYDER
-

En spændende og alsidig hverdag
En fleksibel arbejdsplads, hvor man kommer langt med 40 timer om ugen
En flad organisation med korte beslutningsgange og rig mulighed for sparring
Gode ansættelsesvilkår, herunder forhandling af løn efter kvalifikationer, samt flere personalegoder
For den rette kandidat vil der være mulighed for at indgå i generationsskifte

OM ADVOKATFIRMAET HIMMERLAND
Advokatfirmaet Himmerland er placeret centralt i byen Aars midt mellem Viborg og Aalborg.
Firmaet beskæftiger 14 personer, heraf 4 jurister. Kundegrundlag er private samt små og mellemstore virksomheder, heraf også del landbrug. Vi har derudover også en del inkasso og
insolvensbehandling som følge af fast kuratorhverv. Vi repræsenterer lokale pengeinstitutter
og to kreditforeninger.

ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte indehaver Carsten Kjeldsen
på mail cek@advhim.dk eller på telefon 98 62 40 00. Ansøgning bedes vedlagt CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser. Vi afholder samtaler løbende.

