Er du vores nye jurist i Advokatnævnets sekretariat?
Hvis du har lyst til at arbejde med forberedelse af sager til Advokatnævnet, så har vi en spændende
stilling ledig, der fordrer stor grad af selvstændighed, og som giver mulighed for fordybelse i et godt
arbejdsmiljø.
Advokatnævnet behandler klager over advokater og bidrager derved til at sikre et sundt retssamfund
og højne tilliden til advokatstanden.
Arbejdet som juridisk konsulent i Advokatnævnets sekretariat består bl.a. i:






juridisk vurdering af parternes påstande,
udarbejdelse af skriftlige sagsfremstillinger og forslag til afgørelser og kendelser,
praktisk og juridisk bistand til Advokatnævnet, herunder deltagelse i nævnsmøder,
håndtering af partshøring, anmodninger om aktindsigt mv.,
informationsvirksomhed vedrørende god advokatskik og nævnets virksomhed i øvrigt.

Vi lægger vægt på, at du har særdeles gode faglige kvalifikationer og skriftlig formuleringsevne samt
en stor lyst til konkret sagsbehandling. Du er positiv og nem at arbejde sammen med, og du bidrager
til det sociale miljø i afdelingen – også i en travl hverdag med mange sager. Du kan også komme i
betragtning, hvis du er nyuddannet eller nyligt uddannet.
Du får en udfordrende fuldtidsstilling med alsidige juridiske problemstillinger, som kan kvalificere
dig til en videre karriere f.eks. ved domstolene eller som advokat. Vi tilbyder desuden en god balance
mellem arbejds- og familieliv.
Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter nærmere aftale. Tiltrædelse snarest muligt.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos sekretariatschef Mette Green van de Ven på direkte
tlf. nr. 33 96 97 67.
Send din ansøgning vedlagt CV, eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger pr. mail til
aju@advokatsamfundet.dk snarest muligt og senest 11. juni. Vi holder samtaler den 19. og 20. juni.
Se her før du sender din ansøgning:
http://advokatsamfundet.dk/Service/Job/Saadan%20behandler%20vi%20din%20jobansoegning.aspx.
Du kan finde yderligere information om Advokatnævnet og Advokatsamfundet på
Advokatnaevnet.dk og Advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens §
144, stk. 1. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salær og adfærd. Advokatnævnets sekretariat indgår som en
selvstændig afdeling i Advokatsamfundets sekretariat og bistår nævnet med forberedelse og behandling af klagesager.
Advokatnævnets formandskab består af en formand og 2 næstformænd, der alle er dommere. Nævnet er i øvrigt
sammensat af 9 advokater og 9 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren.
Advokatsamfundet ∙ Kronprinsessegade 28 ∙ 1306 København K ∙ tlf. 33 96 97 98

