Dygtig advokat
Om jobbet
Du bliver en del af et succesfuldt specialistkontor i centrum af København. Vi rådgiver virksomheder i Danmark
og udlandet inden for vores kerneområder, der er shipping og transport, energi og offshore, entreprise, global
handel, forsikring samt rets- og voldgiftssager. Som advokat vil du håndtere sager selvstændigt eller i samarbejde
med en af vores partnere. Du vil få mulighed for at sidde med ved alt fra kontrakter og transaktioner til løbende
rådgivning, juridiske undersøgelser og redegørelser, til håndtering af tvister og retssager.
Firmaet er bredt anerkendt og ledende inden for sine specialområder. Du vil deltage sammen med partnerne i
seminarer, undervisning, gå hjem-møder, artikelskrivning og lignende. Derudover har firmaet et stærkt
international netværk af advokatforbindelser som giver dig mulighed for et spændende og udfordrende arbejdsliv.
Der tilbydes løn- og arbejdsvilkår på attraktivt niveau, herunder et godt uddannelsesprogram, mulighed for
undervisning og opnåelse af møderet samt fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid. De nærmere vilkår vil blive
forhandlet individuelt. Kontoret er beliggende i gode rammer i Frederiksstaden – ca. 100 meter fra Metroen.
Om dig
Du er advokat med minimum 1-3 års erfaring. Du har et højt fagligt niveau, og ønsker at videreudvikle dig gennem
arbejdet med komplekse og spændende opgaver og har overskuddet og lysten til at dele ud af din viden.
Du er vant til at arbejde på engelsk. Du er udadvendt og finder en tilfredsstillelse i at være en del af arbejdet med
undervisning, markedsføring og salg. Du har teknisk forståelse og interesse for brancheforhold, og du ser
fordelene ved at være en del af et hold.
Hvis det passer på dig, vil vi meget gerne høre fra dig. I din ansøgning må du gerne skrive lidt om, hvordan du ser
dig selv, hvad du brænder for, også uden for kontoret, og hvor du gerne vil hen.

Er du interesseret?
Interesserede bedes kontakte advokat Jesper Windahl på telefon 6015 5860 eller advokat Christian Werenberg
på telefon 2234 3570.
Ansøgningsfrist er 12. februar 2021. Tiltrædelse snarest.
Ansøgninger sendes til WSCO, Frederiksgade 17, 1265 København K eller til info@wsco.dk. Alle henvendelser
behandles fortroligt.
WSCO Advokatpartnerselskab arbejder med særligt fokus på shipping og transport, energi og offshore, entreprise,
forsikring samt rets- og voldgiftssager, i Danmark og internationalt. Yderligere information på www.wsco.dk.

