NJORD LAW FIRM SØGER:

ADVOKATFULDMÆGTIG INDEN FOR INSOLVENS
Er du ambitiøs, og har du lyst til at arbejde med insolvens på et af Danmarks mest innovative advokatkontorer? NJORDs team
inden for insolvens er specialiseret i konkurs og rekonstruktion og rådgiver virksomheder og kreditorer, når krisen rammer,
så den bedst mulige løsning findes i fællesskab.
Kunne du tænke dig at blive en del af vores team? Så er det måske dig, vi søger 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?

Du er interesseret i og har også gerne erfaring med konkurs- og
anden insolvensret, enten praktisk fra f.eks. job som stud.jur. eller
teoretisk fra universitetet. Dit faglige niveau er højt, og du stræber
altid efter at blive dygtigere. De sager, du behandler, vil ofte være
af særlig følsom karakter, og det er afgørende, at du har oprigtig
interesse i det menneske, du sidder over for.

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.

Din egen faglige og personlige udvikling er altid i fokus, og du er
ivrig efter at lære af vores erfarne jurister. På dansk og engelsk kommunikerer du skarpt, så dit budskab altid er let forståeligt. Du har
en positiv og imødekommende holdning og er drevet af et personligt engagement.

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. Det er vi
stolte af.

ER DU DEN, VI SØGER?

NJORD TILBYDER
Vi tilbyder en stilling, hvor du bliver en del af vores team, der arbejder med behandling af konkursboer og anden insolvensretlig
rådgivning. Dit arbejde vil spænde bredt, og vi forventer særligt,
at du kommer til at sidde med behandling af tvangsopløsninger og
konkursbehandling af virksomheder.
Som advokatfuldmægtig hos NJORD lærer du, mens du arbejder, og
du vil opleve, at opgavernes sværhedsgrad og din selvstændighed
i udførelsen af arbejdet stiger løbende. Målet er, at du bliver specialiseret inden for et eller to områder, så du opnår en tilstrækkelig
dybde i din specialisering. Vi værdsætter et stærkt fællesskab og
lægger vægt på det sociale.

Opfylder du ovennævnte? Så send din ansøgning vedlagt CV
og anden relevant dokumentation for erhvervserfaring til job@
njordlaw.com. Mærk ansøgningen ”Advokatfuldmægtig, insolvens”, 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 kontorer i Aarhus, København, Silkeborg, Riga, Tallinn og Vilnius. NJORD er Danmarks ottende
største advokatfirma. Vores 250 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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