
 
START DIN 
KARRIERE 
 

HOS FOCUS ADVOKATER

    2018
    FOCUS 
        Talent  

Focus Advokater er på udkig efter talenter,  
der gerne vil starte en advokatkarriere  
som trainee i en af Syddanmarks største  
advokatvirksomheder med kontorer i  
Odense, Svendborg, Kolding, København  
og Hamborg.
 

Start med at deltage i Focus Advokaters  
workshop, FOCUS Talent 2018, den 27.10.2018 
og vis dit talent.

 
 
Se, hvordan du tilmelder
dig FOCUS Talent 2018  

 
 
VIL DU VÆRE VORES  
NÆSTE TRAINEE?



DELTAG I FOCUS TALENT 2018 
- og få mulighed for at supplere dit studie med relevant arbejde hos Focus Advokater

Har du lyst til at deltage i FOCUS Talent 2018, skal  
du løse en mindre erhvervsretlig opgave, som du  
allerede nu kan hente på focus-advokater.dk eller  
på facebook.com/focus-advokater-ps. Eneste krav  
for at deltage er, at du har afsluttet første år af dit  
jurastudie på et af Danmarks universiteter senest  
ved sommereksamenen 2018.
 
De kandidater, som løser opgaven bedst, inviterer vi  
til en heldagsworkshop hos Focus Advokater i Odense  
 
lørdag den 27.10.2018 kl. 9.00 - 19.00. 

Gør du et rigtig godt indtryk på workshoppen, har du mulig-
hed for at få en kontrakt som trainee hos Focus Advokater.

Certifikat og præmiering af bedste performance
Alle, der deltager i FOCUS Talent 2018, modtager et  
certifikat. Derudover præmierer vi “bedste performance” 
på dagen.

Drøft din karriere med en advokat
På workshoppen vil du få mulighed for at drøfte dine  
karriereplaner med en af vores advokater.

Vi glæder os til at modtage løsningen på din opgave.
Held og lykke! 

Med venlig hilsen 
Focus Advokater P/S

SÅDAN TILMELDER DU DIG
1. Hent opgaven på focus-advokater.dk  eller fra  

facebook.com/focus-advokater-ps. 
2. Send din besvarelse, dit CV og karakterark til  

dm@focus-advokater.dk senest den 28.9.2018. 

  DU HØRER FRA OS
1. Vi bekræfter modtagelsen af din opgave
2. Senest 9.10.2018 får du svar på, om du er udtaget 

til FOCUS Talent 2018 workshoppen
NB: Alle, der afleverer opgaven, vil få feedback.



BENTE STAVAD 
HR- og organisationschef
Tel. 6314 2049/4045 3814
bst@focus-advokater.dk 

HENRIK HOECK
Partner, advokat (H), DESS
Tel. 63 14 20 09
heh@focus-advokater.dk

 
 
FOCUS ADVOKATER er en af Region Syddanmarks største selvstændige advokatvirksomheder med en stor kundeplatform, lang-
varige kunderelationer og et godt renommé. Virksomheden rådgiver i erhvervsjura og er specialiseret inden for en lang række fag- 
områder. Vi har godt 80 medarbejdere, heraf 41 jurister fordelt på hovedkontoret i Odense og afdelingskontorerne Kolding, Svend-
borg, København og Hamborg. Læs mere om os og vores tilgang til juridisk rådgivning på www.focus-advokater.dk.  

KRIS MUNK 
Advokatfuldmægtig
Tel. 6314 4512/ 9189 2083
kmu@focus-advokater.dk

MICHAEL CLEMMENSEN
Partner, advokat (H), cert. voldgiftsdommer
Tel. 6314 2021/2710 5210
mc@focus-advokater.dk

JESPER KUSK MARKVART
Advokatfuldmægtig,  
LL.M. in Competition Law and Economics
Tel. 6314 2065/4137 2065
Jkm@focus-advokater.dk

KONTAKT

CHRISTIAN MØLLER 
Jur. assistent
Tel. 6314 4518
cm@focus-advokater.dk
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