GALST Advokataktieselskab søger 2 yngre advokater
Vi har travlt og søger derfor to dygtige yngre advokater til i et tæt parløb med vores partnere og gode
kollegaer at fortsætte og udbygge vores vækst indenfor arbejdsområderne Erhvervs- og selskabsret og
Fast ejendom og byggeri.
Vores erhvervsafdeling beskæftiger sig bl.a. med generel erhvervsrådgivning, herunder selskabsret, M&A,
IPR, kommercielle kontrakter, ansættelsesret og retssager.
Vores afdeling for fast ejendom og byggeri arbejder særligt med ejerlejligheds- og andelsboligsektoren,
administrationsselskaber, erhvervs-, boliglejeret og byggesager. Begge afdelinger fører en betydelig
mængde rets- og voldgiftssager.
Vi er rangeret i Legal 500 indenfor M&A, IPR, Fast ejendom og Retssagsbehandling. Vi er medlem af det
internationale samarbejde Alliott Group og arbejder for en del internationale klienter.
Vi lægger stor vægt på, at det skal være rart at være kunde og medarbejder hos os. Vi arbejder selvstændigt med sagerne i en uformel atmosfære med høj faglighed og store ambitioner, og du skal, ligesom os,
synes, at det skal være sjovt at gå på arbejde.
Du har et par års erfaring som advokat, er juridisk velfunderet og har flair for det kommercielle. Du kommer måske fra et mellemstort eller stort kontor, og arbejder selvstændigt, men savner måske udfoldelsesmuligheder og større fleksibilitet eller kortere vej til partnerskabet. Eller du er ved at stifte eller opbygge familie, og søger fleksible arbejdstider eller en deltidsordning. Uanset din motivation for at ansøge,
vil vi gerne tilpasse stillingsbetingelserne til den rette medarbejders individuelle ønsker.
På vores hjemmeside galst.dk kan du læse mere om os, vores medarbejdere, vores kunder og vores specialer.
Jobsamtaler vil blive afviklet løbende, men vi hører gerne fra dig senest medio september 2018. Ansøgning med relevante bilag, der vil blive behandlet fortroligt, skal sendes til Susanne Brodersen,
sb@galst.dk, eller til GALST Advokataktieselskab, Gl. Strand 44, 1202 København K, att. Susanne Brodersen. Spørgsmål til stillingerne kan rettes til advokat Hans Christian Galst og advokat Kristian Dreyer.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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