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LIND Advokataktieselskab søger en advokat/advokatfuldmægtig til vores afdeling for
personskadeerstatning og ansættelsesret. Stillingens primære fokus vil være arbejdsskadeerstatning.
LIND er en moderne advokatvirksomhed, som rådgiver og bistår virksomheder, faglige
organisationer og privatpersoner. Vores rådgivning omfatter en række specialområder og de
væsentligste erhvervsretlige områder.
LIND er beliggende ved Vesterport Station i København. Vi beskæftiger godt 30 medarbejdere. I
afdelingen for personskadeerstatning og ansættelsesret er vi 8 advokater og advokatfuldmægtige
samt 4 sekretærer.
Hos LIND lægger vi vægt på, at vores medarbejdere yder rådgivning på et højt fagligt niveau,
samtidig med at vi tilstræber en sund balance mellem arbejde og fritid. Vi ønsker et godt socialt
miljø på arbejdspladsen, så vores medarbejdere glæder sig til at gå på arbejde.

JOBBET
I LINDS afdeling for personskadeerstatning og ansættelsesret rådgiver vi primært fagforeninger og
medlemmer af fagforeninger.
Dine opgaver vil omfatte behandling af sager vedrørende arbejdsskadeerstatning og – efter
omstændighederne – ansættelsesretlige sager. En del af sagerne verserer ved domstolene, og
retssagsbehandling, herunder hovedforhandling ved by- og landsretter, er en væsentlig del af jobbet.
Arbejdet indebærer selvstændig sagsbehandling, da du som udgangspunkt er ansvarlig for dine egne
sager, som du varetager fra start til slut. Men vi arbejder tæt sammen, og der vil være faglig
sparring i betydeligt omfang.

OM DIG
Vi søger en medarbejder, som umiddelbart eller efter en kortere oplæring kan indgå i vores team.
Det vil derfor være en fordel, hvis du allerede har erfaring med retsområdet fra en stilling som
advokat/advokatfuldmægtig eller andet.
Da sagerne indebærer tæt kontakt til klienten, lægger vi vægt på, at du er åben og udadvendt og god
til at håndtere direkte klientkontakt.

Du skal være god til at arbejde selvstændigt, have en høj professionel standard i din sagsbehandling
og være god til at følge opgaverne til dørs. Du skal desuden kunne bevare overblikket i travle
situationer og være fleksibel, når opgaverne gør det nødvendigt.
Du skal være indstillet på at yde lidt ekstra fagligt, men også socialt for at bidrage til et godt
arbejdsklima på kontoret.

Tidsfrister:
Ansøgningsfrist: 7. maj 2021.
Tiltrædelse: Efter aftale.

Ansøgning sendes til:
Send en motiveret ansøgning hurtigst muligt pr. mail til advokat Asger Tue
Pedersen, atp@lindlaw.dk og vedhæft CV og eksamensbeviser. Der vil løbende blive holdt
samtaler.
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at ringe til advokat Asger Tue
Pedersen på 40 18 26 28.
Læs mere om LIND på lindlaw.dk

