
ERFAREN SAGSBEHANDLER TIL FOCUS ADVOKATER

STILLINGEN
Du vil blive en del af vores travle insolvensteam, og dine 
primære arbejdsområder bliver konkursbobehandling og 
tvangsauktioner, herunder såvel realkreditinkasso, dødsbo- 
og konkursboauktioner.

Du kommer til at indgå i en afdeling med 6 dygtige sagsbe-
handlere og 4 jurister, der alle er specialiseret i insolvensret.

VORES FORVENTNINGER TIL DIG
Vi søger en person med et stærkt personligt engagement og  
et godt humør, der ser muligheder frem for begrænsninger.

Det er afgørende, at du har erfaring med bobehandling. Har  
du samtidig arbejdet med tvangsauktioner og inkasso, er det 
en fordel. 

Udover at have en relevant uddannelse som advokatsekretær 
eller lign. forventer vi, at du har min. 3 års erhvervserfaring.
Du skal kunne arbejde både selvstændigt og som en del af et 
team. Du skal have flair for tal og it-systemer og være god til 
at kommunikere både skriftligt og mundtligt. Herudover er 
det vigtigt, at du arbejder struktureret og trives i en hverdag 
præget af stor travlhed.

Vi benytter Navision til sagsstyring, så et vist kendskab hertil  
vil være en fordel. 

VI TILBYDER
En fuldtidsstilling med spændende og afvekslende arbejds- 
opgaver og gode udviklingsmuligheder i en afdeling med et 
godt socialt miljø.

Udover attraktive ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvali-
fikationer, tilbyder vi pensionsordning og sundhedsforsikring.

YDERLIGERE INFORMATION
Tiltrædelse snarest muligt.
Arbejdssted: Focus Advokater i Odense. 

ANSØGNING
Send din ansøgning vedlagt CV og anden relevant dokumenta-
tion til HR-assistent Dorthe Møller, dm@focus-advokater.dk.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til  
at kontakte organisationschef Bente Stavad på tlf. 6314 2049. 

Vi behandler ansøgningerne løbende. Stillingsopslaget fjernes 
fra hjemmesiden, når vi har fundet den rette kandidat. 

 
Focus Advokater er en af region Syddanmarks største selvstændige advokatvirksomheder med en stor 
kundeplatform, langvarige kunderelationer og et godt renommé. Virksomheden rådgiver i erhvervsjura 
og er specialiseret inden for en lang række fagområder. Vi har 75 medarbejdere, heraf 36 jurister  
fordelt på hovedkontoret i Odense og afdelingskontorerne. Læs mere om os og vores tilgang til juridisk 
rådgivning på www.focus-advokater.dk.  
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Interesserer du dig for insolvensret og har du erfaring med tvangsauktioner, så har du  
nu chancen for at få et spændende job som sagsbehandler i en af Syddanmarks største 
advokatvirksomheder.


