
ADVOKATFULDMÆGTIG TIL FOCUS ADVOKATER

STILLINGEN
Med reference til afdelingslederen for selskabsret vil  
du komme til at beskæftige dig med en bred vifte af 
selskabsretlige sager, herunder etableringer og omstruk-
tureringer, selskabs- og aktionærforhold, ejeraftaler, 
retssagsbehandling og skat. Herudover kommer du til at 
arbejde med M&A.

Mange af dine opgaver vil involvere andre afdelinger i 
huset, hvorfor du kommer til at arbejde teamorienteret 
og få erfaring med andre specialer i løbet af din fuld-
mægtigperiode. 

KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du har 1-2 års dokumenteret erhvervs- 
erfaring inden for de selskabsretslige discipliner og M&A, 
herunder rådgivning og due diligence i forbindelse med 
køb og salg af virksomheder. 

Du har gode karakterer i de formueretlige fag, og du er god 
til at kommunikere både på dansk og engelsk. 

Det er vigtigt, at du er resultatorienteret, faglig ambitiøs og 
interesserer dig for erhvervslivet. Du arbejder struktureret  
og kvalitetsbevidst og trives med en travl hverdag. 

Vi forventer, at du er samarbejdsorienteret, robust, har et 
højt drive og kan levere ud over normal arbejdstid, når det 
kræves.  

Endelig er det en fordel, hvis du har undervisningserfaring 
og er udadvendt, da vi lægger vægt på ekstern profilering 
og forventer, at alle vores advokater deltager aktivt i net-
værksarbejde og afholdelse af kundearrangementer. 

VI TILBYDER 
Vi tilbyder et udfordrende og spændende job med afvek-
slende arbejdsopgaver i et inspirerende fagligt og godt  
socialt arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder,  
attraktive lønvilkår med mulighed for bonus samt sund-
heds- og pensionsordning.

Du vil opleve, at langsigtet karriereplanlægning og ud-
dannelse er en integreret del af at være jurist hos Focus 
Advokater.

YDERLIGERE INFORMATION 
Tiltrædelse snarest.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at hen-
vende dig til partner, advokat Hans Henrik Banke på mobil  
27 10 52 11 eller til organisationschef Bente Stavad på 
mobil 40 45 38 14.

ANSØGNING
Ansøgningsfrist: 5.3.2018. Skriftlig ansøgning, uddybende 
CV, eksamensbevis og øvrige bilag mailes til HR-assistent 
Dorthe Møller, dm@focus-advokater.dk.

Vi søger en advokatfuldmægtig til Odense med erfaring og interesse for selskabsret

 
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 35 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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