ADVOKAT ELLER
ERFAREN FULDMÆGTIG
SØGES TIL MINDRE
ADVOKATKONTOR I SKIVE

For den rette kan der være mulighed for med tiden at blive medejer/partner.
Vi yder rådgivning i et klart og forståeligt sprog, og møder klienterne i øjenhøjde.
VI FORVENTER:
· at du kan arbejde selvstændigt og struktureret med opgaverne,
· at du kan gennemskue en problemstilling og finde ind til sagens juridiske kerne,
· at du kan have mange bolde i luften ad gangen,
· at du trives med direkte kontakt til klienterne,
· at du har en god forretningsforståelse og evner selv at skabe forretning,
· at du trives i en uformel omgangstone og har et godt humør

VI ER ET GENERALIST-KONTOR, HVOR VI BESKÆFTIGER OS MED EN BRED
VIFTE AF SAGSTYPER, HERUNDER:
· Straffesager
· Civile retssager
· Dødsboer
· Testamenter
· Ejendomshandler
· Lejeret
· Selskabsret
· Erstatningsret
· Familie-/børnesager
· Kontrakter
· Generel rådgivning til private og erhverv
Du vil i høj grad selv kunne få indflydelse på, hvilke juridiske områder du gerne vil arbejde med,
da du også selv får ansvaret for at opdyrke nye sager/klientforhold.
Vi lægger stor vægt på, at du engagerer dig i lokalområdet, og interesserer dig for hvad der rører sig,
ligesom vi forventer at du der igennem er med til at opdyrke nye klienter.
Samtidig er det vigtigt for os, at der også er plads og tid til at dyrke dine fritidsinteresser
samt have et velfungerende familieliv.
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du bedes sende til Trine Høgedal på mail th@jeppe-jepsen.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til os.
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt.

ADVOKAT TRINE HØGEDAL
ADVOKATFIRMAET JEPPE L. JEPSEN
THINGGADE 3

7800 SKIVE TELEFON 9752 2000
W W W. J E P P E - J E P S E N. D K

