Advokat og erfaren advokatfuldmægtig til Finans og Kapitalmarked
Hos Lundgrens har vi travlt, og vi søger lige nu en advokat og en erfaren advokatfuldmægtig til vores team i
afdelingen Finans og Kapitalmarked.
En spændende og alsidig hverdag med et stærkt team i ryggen
Afdelingen består lige nu af syv jurister, som rådgiver en rækker aktører inden for den finansielle sektor,
herunder danske og internationale banker, investeringsfonde, pensionskasser og andre institutionelle
investorer samt større låntagere.
Vi rådgiver i den forbindelse blandt andet om:
•

Akkvisitionsfinansiering samt virksomhedsfinansiering

•

Finansiering af investeringsejendomme, ejendomsporteføljer og ejendomsselskaber

•

Struktureret finansiering og projektfinansiering

•

Obligationsudstedelser, struktureret finansiering og securitisation

Du bliver en vigtig spiller i serviceringen af vores klienter. Du vil få ansvar og selvstændig klientkontakt,
ligesom du vil opleve at blive involveret i sager på tværs af de forskellige specialer og afdelinger.
Ambitiøs og arbejdsom team player
Du er juristen med interesse for finansieringsret, bank- og kapitalmarkedsret og gerne med erfaring fra
tidligere ansættelser. Det forventes, at du har en god faglig ballast, og har gennemført relevante fag på
universitet med solide resultater. Endvidere forventes du at have gode engelskkundskaber.
Dit mål som jurist er at være blandt de bedste inden for dit forretningsområde. Du arbejder målrettet og
struktureret, og du har lysten samt evnerne til at rådgive vores klienter og være en aktiv partner i deres
virkelighed. Du har en høj professionel standard i din sagsbehandling såvel som din rådgivning, og du er ikke
bange for at være opsøgende og tage ansvar.
Som person er du udadvendt og positiv, du tilfører god energi og forstår at bidrage til et godt samarbejde
med en stærk holdånd. Du mener ligesom os, at integritet og ærlighed må være kernen i alt, hvad vi gør.
Det tilbyder vi dig
Du vil opleve en arbejdsplads med positive kolleger, spændende opgaver og fleksibilitet i arbejdsdagen. Vi
tilbyder attraktive ansættelsesvilkår og gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling. Vores stil
og tone er uformel, og vi vægter samarbejde og holdånd højt.

Vi forholder os også til, at mange dygtige advokatfuldmægtige forlader branchen, hvis ikke arbejdstiden
harmonerer med deres aktuelle livssituation. Derfor har vi særlige karrierespor, der tager højde for
forskellige livssituationer. Har du den rette profil og faglighed, kan vi derfor tilbyde nedsat tid og fleksible
arbejdsvilkår.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Har vi fanget din interesse, og har du de kompetencer, som vi leder efter, så søg online på:
http://lundgrens.dk/karriere-i-lundgrens og vedhæft ansøgning, CV og karakterer. Sidste frist for ansøgning
er 26. maj 2018. Bemærk at vi holder samtaler løbende.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Lars Kjær (mobil 2524 5112) eller HR
manager Martine Siesbye (mobil 2020 9979).
Om Lundgrens Advokatpartnerselskab
Lundgrens er en af Danmarks førende advokatvirksomheder. Vi har til huse i et moderne domicil på Tuborg
Boulevard 12 i Hellerup, hvor vi er i alt ca. 120 medarbejdere.
Lundgrens rådgiver danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, kapitalfonde og
institutionelle investorer, organisationer samt offentlige institutioner inden for vores kompetenceområder.
Vores rådgivning er løsningsfokuseret. Vi forstår klientens situation, og matcher de krav til kvalitet,
tilgængelighed og forretningsforståelse, som markedet stiller til en moderne advokatvirksomhed.

