
ERFARNE ADVOKATER SØGES 
MED SPECIALE I FAST EJENDOM OG ENTREPRISE 

ADVOKAT TIL FAST EJENDOM 
Til vores afdeling for fast ejendom søger vi en  
advokat med spidskompetence inden for erhvervs-  
og boliglejeret.

Du har tung erfaring med både køb og salg af fast 
ejendom og projektudvikling og kan dokumentere 
gode resultater. 
 
Du trives med at arbejde under pres og er beslut-
ningsstærk. Samtidig har du en kommerciel forret-
ningsforståelse, der skaber værdi, og du bidrager 
gerne aktivt i arbejdet med at opsøge nye sager. 

Som person er du udadvendt, energisk og udviklings-
orienteret.

Vi tilbyder
Via vores stærke position inden for fast ejendom og
gode samarbejde med flere af de store aktører på
markedet vil du få et godt fundament til opbygning
af din egen kundeportefølje. Du vil få selvstændigt
kundeansvar, og du vil indgå i et fagligt inspirerende
og udviklende arbejdsmiljø sammen med afdeling- 
ens 20 kolleger - heraf 12 specialiserede advokater.

ADVOKAT TIL ENTREPRISERET
Til denne stilling søger vi en advokat, der har betyde-
lig erfaring med entrepriseret og procedure. 

Vi forventer, at du selvstændigt og med høj faglighed 
kan håndtere dine kunders juridiske udfordringer. 
Det er vigtigt, at du forstår at kombinere din faglige 
kompetence med en høj grad af forretningsforståelse. 

Du arbejder naturligvis struktureret og effektivt sam-
tidig med, at du er kvalitetsbevidst og har forståelse 
for detaljen – også i pressede situationer. Du trives 
med et job, hvor du skal deltage i erhvervsnetværk  
og arbejde på at opbygge din egen kundeportefølje. 

Som person er du samarbejdsorienteret og ser foran-
dringer som en naturlig del af dit arbejde.

Vi tilbyder
Du kommer til at arbejde i et godt arbejdsmiljø, hvor
du bliver en del af et ungt entrepriseteam. Jobbet
består både i at rådgive og fastholde eksisterende 
kunder samt opsøge nye sager. Der er tale om et job 
med mulighed for udvikling, efteruddannelse  
og langsigtet karriereplanlægning.

I begge stillinger er der tale om et ansættelsesforhold med mulighed for et kommende partnerskab.

 
SPØRGSMÅL OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger omkring begge stillinger kontakt partner Hans Henrik Banke på  
telefon 6314 2024 eller partner Henrik Hoeck på telefon 6314 2009. Tiltrædelse snarest.
Skriftlig ansøgning mailes til dm@focus-advokater.dk.

FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel 63 14 20 20   www.focus-advokater.dk
KOLDING Toldbodgade 10,4   DK-6000 Kolding   Tel 75 71 20 20 
HAMBORG Dänische Advokaten   Mittelweg 161   D-20148 Hamburg   Tel +49 40 24 91 92

Focus Advokater er en af Syddanmarks største selvstændige advokatvirksomheder. Vi leverer  
erhvervsjura i øjenhøjde med vores kunder og engagerer os dybt i deres forretning. På vores  
kontorer i Odense, Kolding og Hamborg beskæftiger vi 80 medarbejdere. Vi arbejder meget  
specialiseret og trækker på specialviden på tværs af vores afdelinger. Lige nu har vi stor frem-
gang i afdelingen for fast ejendom og entrepriseret, derfor søger vi snarest to erfarne advokater 
til vores kontor i Odense.


