
TRAINEE TIL FAST EJENDOM HOS FOCUS ADVOKATER

STILLINGEN
Vi tilbyder en spændende udviklingsstilling i afdelingen for 
fast ejendom. Her kommer du til at arbejde med sagsbehand- 
ling, tinglysning og kundebetjening inden for specialerne køb 
og salg af investeringsejendomme, projektsalg, ejendomsud-
vikling, lejeforhold samt plan- og miljøforhold.

Som trainee får du lærerig support fra kompetente sagsbe-
handlere og jurister. Du får også tilknyttet en mentor, som  
du kan sparre med. Din udvikling kommer primært til at 
ske igennem praktisk erfaring, intern oplæring og eksterne 
kurser. 

Du bliver placeret i en afdeling i Odense med 21 kolleger. 
Her vil du typisk arbejde sammen med 2 – 3 af afdelingens 
jurister. Vi forestiller os, at du hurtigt tilegner dig advokat- 
firmaets arbejdsprincipper, så du gradvist kommer til at  
arbejde selvstændigt med sagsbehandling, kundebetjening 
og mere komplekse opgaver. 

VI TILBYDER
En attraktiv traineeuddannelse og et afvekslende job i et godt 
arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor succes- 
kriterierne er at udvikle dig fagligt og skabe gode kundeoplev-
elser. Desuden tilbyder vi en god traineeløn, pensionsordning, 
sundhedsforsikring og sociale arrangementer.  

VORES FORVENTNINGER TIL DIG
Udover at have en relevant uddannelse, forventer vi, at du:

 ▪ Har interesse for fast ejendom
 ▪ Har et administrativt gen 
 ▪ Er god til at styre et sagsforløb og overholde deadlines
 ▪ Har flair for tal og it-systemer
 ▪ Er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt 
 ▪ Har både lyst og evner til at servicere kunder
 ▪ Arbejder struktureret og med udpræget ordenssans
 ▪ Har et stort drive og kan arbejde både selvstændigt og i teams 
 ▪ Ser muligheder frem for begrænsninger
 ▪ Har lyst til en fremtid i advokatbranchen.

YDERLIGERE INFORMATION 
Tiltrædelse snarest muligt.
Såfremt du først afslutter din uddannelse til sommer,  
modtager vi også gerne din ansøgning.

ANSØGNING
Send din ansøgning, uddybende CV og øvrige bilag til HR- 
assistent Dorthe Møller på: dm@focus-advokater.dk senest  
den 3.4.2017. Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er  
du velkommen til at kontakte organisationschef Bente Stavad 
på telefon 6314 2049. 

 
Focus Advokater er en af Region Syddanmarks største advokatvirksomheder.  Vi leverer erhvervsjura  
i øjenhøjde med vores kunder og engagerer os dybt i deres forretning. På vores kontorer i Odense,  
Kolding, København og Hamborg beskæftiger vi 70 medarbejdere. Læs mere om os og vores tilgang  
til juridisk rådgivning på www.focus-advokater.dk.  

FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel. 63 14 20 20  www.focus-advokater.dk
ODENSE   KOLDING   KØBENHAVN   HAMBORG

Har du en uddannelse inden for finans-/ejendomsbranchen eller anden relevant uddannelsesmæssig  
baggrund gerne på bachelorniveau. Og vil du kvalificere dig til et administrativt arbejde med fast ejendom  
i advokatbranchen? Så har du nu chancen for at få en spændende stilling i ét af Syddanmarks førende  
advokatfirmaer. En stilling, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med lejeforhold, køb og salg af investerings- 
ejendomme samt projektsalg. 


