NJORD LAW FIRM SØGER
ADVOKATFULDMÆGTIG INDEN
FOR CORPORATE OG
PERSONDATARET
NJORD er stærkt repræsenteret inden for bl.a. corporate og
persondataret og rådgiver førende nationale og internationale
klienter. Til vores kontor i København søger vi i øjeblikket en
advokatfuldmægtig inden for netop disse områder.
HVAD DU SKAL KUNNE
Du vil blive en del af vores spændende og travle team, der
arbejder med corporate og persondataret, og du vil særligt blive
tilknyttet en af vores partnere i dette team. Du vil skulle bistå og
samarbejde med teamet og vil få mulighed for at følge sagerne
fra start til slut.
Det er nødvendigt, at du har erfaring med og oprigtig interesse
for corporate og persondataret. Vi forventer, at du er ambitiøs,
og at du har et højt fagligt niveau. Du skal have overblik
og bevare motivationen i en hverdag præget af travlhed og afbrydelser. Herudover skal du kunne kommunikere i skrift og tale
på både dansk og engelsk og på en måde, hvor budskabet er let
forståeligt for modtageren.
En positiv og udadvendt holdning, smil og godt humør samt
et personligt engagement i virksomheden er desuden vigtige
kvalifikationer for os. Erhvervserfaring kan styrke din profil.

HVAD VI TILBYDER
Vi tilbyder dig en attraktiv stilling på et ambitiøst, internationalt
advokatkontor præget af vækst og fremgang, og hvor der hersker en uformel atmosfære. Du vil komme til at arbejde sammen
med behagelige kolleger på et kontor, hvor tiden aldrig står stille.
Vi er fleksible med hensyn til planlægning af arbejdstiden, og
du vil få mulighed for at gennemgå relevante kurser. Du vil blive
tilbudt en pensionsordning og en attraktiv sundhedsforsikring.
Desuden tilbyder vi en frokostordning og mulighed for at deltage i en lang række sociale arrangementer. Og så har vi byens
bedste tagterrasse!

ER DU DEN, VI SØGER?
Opfylder du ovennævnte krav, tager vi med glæde imod
din ansøgning. Send din ansøgning vedlagt CV og anden
relevant dokumentation for studier og erhvervserfaring på mail til
job@njordlaw.com – det skal af ansøgningen fremgå, at du
søger stillingen i vores team, der arbejder med corporateog persondataret. Tiltrædelse snarest. Har du spørgsmål til
stillingen, er du velkommen til at kontakte COO Conni Falkner
på tlf. 77 40 11 98. Ansøgninger behandles straks efter modtagelsen, og samtaler gennemføres løbende.

NJORD er en advokatvirksomhed med en nordisk profil.
I NJORD løser vi opgaver for både nationale og internationale klienter, og vi fungerer som en gateway til hele den nordiske/baltiske region.
NJORDs primære marked er den nordiske/baltiske region og Nordeuropa, specielt Tyskland. NJORD har ca. 200 medarbejdere på
fem kontorer – i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius. På kontorerne i København og Aarhus er vi ca. 155 personer, heraf 55 jurister.
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