Skau Reipurth & Partnere søger nyuddannet advokatfuldmægtig til entrepriseret
Vi har travlt og udvider derfor igen vores entrepriseretsafdeling.
Entrepriseretsafdelingen, som består p.t. af 13 specialister, herunder 4 partnere, 6 advokater og 3
advokatfuldmægtige, beskæftiger sig med rådgivning inden for alle former for byggeri og anlæg, både
nationalt og internationalt. Rådgivningen omfatter offentlige og private projekter.
For at sikre at du som advokatfuldmægtig får den bedste uddannelse, vil du få selvstændigt sagsansvar og
direkte klientkontakt. Du kommer til at behandle sager inden for flere erhvervsretlige grene af juraen,
mens du vil opnå specialisering inden for entrepriseretten, som er et af kontorets store forretningsområder.
Du arbejder struktureret og effektivt samtidig med, at du er kvalitetsbevidst og har forståelse for detaljen
– også i pressede situationer. Du trives med et job, hvor du skal tænke løsningsorienteret og pragmatisk.
Vi forventer, at du arbejder selvstændigt og med en meget høj faglighed. Det er endvidere vigtigt, at du
formår at kombinere din faglighed med en høj grad af grundighed og forretningsforståelse.
Vi forventer, at du har gode faglige og sproglige kvalifikationer, og vi lægger mindst lige så stor vægt på
menneskelige kvaliteter, fleksibilitet og kommerciel interesse.
Desuden er det vigtigt for os, at du deler vores grundlæggende værdier om faglighed, dedikation og
resultater, og at du har lyst til at arbejde i et team, der ønsker at gå skridtet videre for at skabe værdi for
vores klienter.
Ansøgning og kontakt
Ansøgning med relevante bilag (CV, eksamenskarakterer og evt. anbefaling) fremsendes pr. e-mail til
hr@skaureipurth.com, mærket ”Ansøgning advokatfuldmægtig”, eller med almindelig post til Skau Reipurth
& Partnere, Amaliegade 37, 1256 København K, att.: Ann Bender-Petersen.
Ansøgningsfristen er den 22. marts 2019, og vi afholder samtaler løbende.
Om Skau Reipurth & Partnere
Skau Reipurth & Partnere råder over et af landets stærkeste hold inden for de erhvervsretslige specialer.
Vores mission er at kombinere den allerhøjeste faglighed med en kompromisløs integritet. Vi sætter en
ære i at levere personlig rådgivning baseret på værdiskabende forretningsforståelse.
Der følger et stort ansvar med at blive betroet komplekse juridiske problemstillinger. Vi påtager os dette
ansvar og løser altid opgaverne med afsæt i vores kerneværdier: Faglighed, dedikation og resultater.
Skau Reipurth & Partnere vil være et advokatkontor, som vores medarbejdere er stolte over at være en
del af. Vi dyrker en dynamisk og ambitiøs virksomhedskultur, der tiltrækker branchens mest talentfulde
advokater.
Vores vision er at være Danmarks mest attraktive advokatkontor for klienter og medarbejdere.
Læs mere om os på www.skaureipurth.com

