
ERFAREN ADVOKAT MED SPECIALE I SELSKABSRET OG M&A

STILLINGEN
Du kommer til at beskæftige dig med en bred vifte af 
selskabsretlige sager og M&A. Sammen med de øvrige 
advokater i afdelingen kommer du bl. a. til at arbejde 
med ejeraftaler, selskabs- og aktionærforhold samt  
rådgivning og due diligence i forbindelse med køb og 
salg af virksomheder.

KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du har betydelig erfaring med løsning 
af opgaver inden for de selskabsretlige discipliner og 
M&A. Du kan arbejde selvstændigt med høj faglighed 
og håndtere dine kunders juridiske udfordringer. Samtidig 
har du en god forretningsforståelse, der skaber værdi,  
og du bidrager gerne aktivt i arbejdet med at opsøge  
nye sager. 

Meget korrespondance med kunderne foregår på  
engelsk. Det er derfor vigtigt, at du behersker engelsk  
på et højt niveau. 

Som person er du struktureret, udadvendt, energisk og 
en god teamspiller. Du trives med at arbejde under pres 
og er fleksibel med din arbejdstid.

VI TILBYDER 
Via vores stærke position og gode samarbejde med flere 
af de store aktører på markedet vil du få et godt funda-
ment til opbygning af din egen kundeportefølje. Du vil  
få selvstændigt kundeansvar, og du vil indgå i et fagligt 
inspirerende og udviklende arbejdsmiljø.

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.

YDERLIGERE INFORMATION 
Tiltrædelse snarest.  

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at henvende dig til partner, advokat Hans Henrik Banke 
på mobil 27 10 52 11.

ANSØGNING
Ansøgningsfrist: 11.3.2018. Skriftlig ansøgning, uddybende 
CV, eksamensbevis og øvrige bilag mailes til HR-assistent 
Dorthe Møller, dm@focus-advokater.dk.

 

Læs mere om os og vores tilgang til juridisk rådgivning på www.focus-advokater.dk.  
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Focus Advokater er en af Syddanmarks største selvstændige advokatvirksomheder. Vi leverer erhvervs-
jura i øjenhøjde med vores kunder og engagerer os dybt i deres forretning. På vores kontorer i Odense, 
Kolding, København og Hamborg beskæftiger vi 75 medarbejdere. Vi arbejder meget specialiseret  
og trækker på specialviden på tværs af vores afdelinger. Lige nu har vi stor fremgang i afdelingen for  
selskabsret og søger snarest en advokat med 2-3 års erfaring som advokat og med spidskompetence 
inden for selskabsret til vores kontor i Odense.


