NJORD LAW FIRM SØGER

ADVOKAT INDEN FOR SØ- OG TRANSPORTRET
Er du ambitiøs, og har du lyst til at arbejde med sø- og transportret på et af nordens stærkeste internationale advokatkontorer? Så er det måske dig, vi søger til stillingen som erfaren advokat til vores kontor
i København. Hos os kommer du til at arbejde tæt sammen med nogle af branchens dygtigste advokater
i et fagligt og forretningsorienteret miljø på allerhøjeste niveau, som bidrager til at videreudvikle dit potentiale.

DINE KOMPETENCER

HVORFOR NJORD?

Det er afgørende, at du er specialiseret inden for sø- og transportret. Har du erfaring med forsikringsret, er dette et plus.
Møderet for landsret er en fordel, men ikke et krav. På dansk
og engelsk kommunikerer du skarpt, så dit budskab altid er let
forståeligt.

NJORD er meget mere end en førende advokatvirksomhed
med faglighed i højsædet. Vi har en afslappet og mangfoldig
virksomhedskultur, som giver plads til selvstændighed, ansvarlighed og ikke mindst forskellighed.

Du motiveres af at sætte dig ind i komplekse sager og forretningsmæssige sammenhænge, og du forstår at yde værdiskabende rådgivning med udgangspunkt i den enkelte klients
behov. Du har hele tiden fokus på at fastholde og udbygge
relationerne til de klienter, du rådgiver, ligesom du skal have øje
for at skabe ny forretning. Din egen faglige og personlige udvikling er altid i fokus, og du er samtidig indstillet på at hjælpe
med at uddanne og udvikle vores studerende, yngre jurister og
sekretærer. Du har en positiv og imødekommende holdning og
er drevet af et personligt engagement.

NJORD TILBYDER
Vi tilbyder en stilling med fleksible arbejdstider, hvor du bliver en del af innovativt team i fremdrift. Stillingen har fokus på
retssager, idet vi har mange sager på landsretsniveau og i Søog Handelsretten. Klientkontakt og selvstændigt arbejde med
sagerne bliver en del af din hverdag, og du følger sagerne fra
start til slut.
Vi investerer intensivt i at skabe et miljø, der understøtter udviklingen og udfoldelsen af hver enkelt medarbejders unikke
talent. Du vil være omgivet af kolleger, som er der for hinanden.
Vi værdsætter et stærkt fællesskab og lægger vægt på det
sociale.

Cirka halvdelen af vores forretning stammer fra internationale koncerner. For mange af vores globale klienter fungerer
NJORD som en gateway til hele den nordiske region.
Respekt er en kerneværdi – derfor arbejder vi for at skabe
retfærdige løsninger for vores klienter. Med juraen i ryggen
tager vi ansvar ved også at kæmpe for dem, hvis stemmer ikke
bliver hørt – dette gør vi bl.a. i sager om digitale krænkelser.
Vi har tilsluttet os FN’s Global Compact og har i 2018 vundet
Danske Advokaters AdvokatKODEKS-pris for indsatsen mod
digitale krænkelser. Det er vi stolte af.

ER DU DEN, VI SØGER?
Opfylder du ovennævnte? Så send din ansøgning vedlagt
CV og anden relevant dokumentation for erhvervserfaring
til job@njordlaw.com. Mærk ansøgningen ”Advokat, sø- og
transportret”, og noter tydeligt i ansøgningen, at du giver
tilladelse til, at din ansøgning deles med dem, for hvem den
er relevant.
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. Tiltrædelse forventes snarest.

I NJORD løser vi udfordringer for klienter nationalt og internationalt fra vores fem kontorer – i Århus, København, Riga, Tallinn og Vilnius.
Vores 200 medarbejdere rådgiver både private og erhvervslivet inden for mere end 30 forretningsområder på mere end 25 sprog.
Dette gør os til et af de stærkeste internationale advokatfirmaer i Norden.
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