NJORD LAW FIRM SØGER

ADVOKATFULDMÆGTIG/ADVOKAT TIL
GERMAN NORDIC LEGAL TEAMET
NJORD tilbyder et spændende og udfordrende job i et udpræget internationalt miljø i vores German Nordic Legal team
på vores kontor i København. Hos os kommer du til at arbejde tæt sammen med nogle af branchens dygtigste advokater, som bidrager til at videreudvikle dit potentiale i et fagligt og forretningsorienteret miljø på allerhøjeste niveau.
DINE KOMPETENCER

NJORD TILBYDER

Du er dansk cand.jur. og en erfaren advokatfuldmægtig eller
advokat. På dansk, engelsk og tysk kommunikerer du skarpt,
så dit budskab altid er let forståeligt. Det er ikke en forudsætning for stillingen, at du taler flydende tysk, men det er en forudsætning, at du taler tysk på et vist niveau, og at du er indstillet på at løfte dette niveau til et mere eller mindre flydende
tysk.

Du bliver en del af et team, der arbejder med erhvervsretlige forhold og rådgiver klienter fra tysktalende lande. Du vil
opleve en international atmosfære i din hverdag på kontoret.
Direkte klientkontakt og selvstændigt arbejde med sagerne
bliver en del af din hverdag.

Du har en positiv og imødekommende holdning og er drevet
af et personligt engagement. Vi lægger også vægt på, at du
har interesse for udadvendte aktiviteter, såsom konferencer.
Du har et højt fagligt niveau. Samtidig er du ikke bange for at
stille spørgsmål og tager gerne imod nye udfordringer. For du
er ambitiøs både på dine og klienternes vegne. Det er vigtigt
for dig både at reflektere kritisk og at levere et godt stykke
arbejde.

GERMAN NORDIC LEGAL TEAMET
Vi er et team bestående af tre partnere, en advokat og to advokatfuldmægtige, som har specialiseret os i at rådgive klienter fra Tyskland, Østrig og Schweiz. Vores rådgivning knytter
sig især til etablering af selskaber i Danmark og Norden, skatteforhold, kontraktkoncipering og tvister.
Vores team er præget af, at vores jurister ofte har en international baggrund eller et internationalt mindset.

Som advokatfuldmægtig/advokat hos NJORD lærer du, mens
du arbejder, og du vil opleve, at opgavernes sværhedsgrad
og din direkte kontakt med klienterne stiger løbende. Målet
er, at du bliver specialiseret inden for et eller to områder, så
du opnår en tilstrækkelig dybde i din specialisering. Der vil
være mulighed for oplæring i forhold til finpudsning af det
tyske sprog.

ER DU DEN, VI SØGER?
Opfylder du ovennævnte? Så send din ansøgning vedlagt CV og anden relevant dokumentation for studier og
erhvervserfaring til job@njordlaw.com. Mærk ansøgningen ”Ansøgning, German Nordic Legal” og noter tydeligt i
ansøgningen, at du giver tilladelse til, at din ansøgning deles med dem, for hvem den er relevant.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte COO Conni Falkner på tlf. 77 40 11 98 eller partner
Claas Thöle på tlf. 20 34 84 04. Ansøgninger behandles
med diskretion og straks efter modtagelsen, og samtaler
gennemføres løbende. Tiltrædelse forventes snarest.

I NJORD løser vi udfordringer for klienter nationalt og internationalt fra vores fem kontorer – i Århus, København, Riga, Tallinn og Vilnius. Vores
200 medarbejdere rådgiver både private og erhvervslivet inden for mere end 30 forretningsområder på mere end 25 sprog. Dette gør os til et
af de stærkeste internationale advokatfirmaer i Norden.
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