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Advokat indenfor arbejdsret
Ønsker du en karriere som advokat i en arbejdsgiverorganisation? Så bliv en del af
vores team!

Bliv en del af fællesskabet
Vores dygtige juridiske team leder efter en ny kollega, der skal være med til at
hjælpe virksomheder med at skabe vækst og forandring.

Dine opgaver
Dine opgaver vil blandt andet omfatte:
•
•
•
•

Rådgivning indenfor alle områder af arbejdsretten
Forhandling af fag- og civilretlige tvister
Undervisning og formidling
Direkte og selvstændig medlemskontakt

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er advokat med særlig interesse og erfaring indenfor arbejdsret.
I GRAKOM leverer vi juridisk rådgivning af højeste kvalitet, så vi forventer, at du har
et højt fagligt niveau.
I GRAKOM er vi dagligt i kontakt med mange forskellige virksomheder og samarbejdspartnere, så vi forventer, at du har let ved at kommunikere.

GRAKOM tilbyder
•
•
•

Et dedikeret og uformelt arbejdsmiljø med forskellige faggrupper
En varieret hverdag og faglig udvikling
Gage efter kvalifikationer

Vil du med på holdet
Synes du, at jobbet lyder spændende, så send din ansøgning og CV inden den 22.
november 2019. Vi afholder samtaler løbende.
Det forventede tiltrædelsestidspunkt er 1. februar 2020 – men gerne før.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christian Jensen på chj@grakom.dk
eller 24 48 53 30. Du kan også læse mere om os på www.grakom.dk eller LinkedIn
(GRAKOM). Ansøgningen sendes til Christian Jensen.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Om GRAKOM
GRAKOM er samlingspunkt for virksomheder, der arbejder med kommunikationsløsninger. Det er organisationens formål at styrke udviklingsmulighederne og rammebetingelserne for medlemmerne, der tæller alt lige fra store industrivirksomheder til kreative enkeltmandsvirksomheder.
I GRAKOM er vi stolte af at repræsentere verdens mest miljø- og klimavenlige grafiske produktion. Vores medlemmer har gennem en årrække omstillet produktionen til
cirkulær økonomi. Vi har sænket energiforbruget, udfaset tungmetaller og miljøskadelige kemikalier, øget genanvendelsen og skiftet til papir fra bæredygtigt skovbrug.
GRAKOM er bl.a. medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.
GRAKOM har siden 1875 varetaget erhvervets politiske interesser, inspireret med ny
viden samt leveret værdiskabende service og rådgivning til medlemmerne. Organisationen rummer i dag over 500 produktions-, handels- og rådgivningsvirksomheder
indenfor grafisk kommunikation, medier og markedsføring. GRAKOMs administration
beskæftiger 23 medarbejdere på vores adresse i Odense og i København. Det juridiske team sidder i Odense.
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