Internationalt udsyn og nye udfordringer
Christian Bruselius Beck, specialkonsulent og udvalgssekretær for Det Internationale Udvalg
Hvad betyder det internationale arbejde for Advokatsamfundet?
Det internationale arbejde er vigtigt for Advokatsamfundet,
fordi det giver mulighed for samarbejde om forhold, der
vedrører advokater, med sammenlignelige landes advokatsamfund og for at blive inspireret af deres erfaringer.
Gennem vores medlemskab af blandt andet sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, Council of Bars
and Law Societies of Europe (CCBE), har vi kontakter
internationalt, som vi kan trække på ved udviklingen af
Advokatsamfundet og arbejdet for et bedre retssamfund
for alle danskere.
Det er vigtigt at vide, hvad der rører sig i EU og i andre landes advokatsamfund, og hvordan ofte sammenlignelige udfordringer bliver håndteret i andre lande. Derfor handler
det internationale arbejde også i høj grad om vidensdeling
på tværs af advokatsamfund i verden.

Hvordan er din typiske arbejdsdag?
Det er tit en travl arbejdsdag, der er uforudsigelig og varieret. Man kan ikke være sikker på, hvad dagen
bringer, når man møder ind om morgenen. Der dukker tit nye og spændende opgaver op i løbet af dagen,
som man skal forholde sig til, hvilket skaber en stor afveksling som jeg er rigtig glad for. Det gør selvfølgelig, at
der i perioder er meget travlt, men Advokatsamfundet er heldigvis en arbejdsplads, hvor der er plads til at
holde fri, så balancen mellem arbejde og fritid er rigtig fin.
Hvordan er det at begynde som ny medarbejder hos Advokatsamfundet?
Jeg begyndte i august 2015 og havde en rigtig god start. Jeg blev taget godt imod, og det gik hurtigt med at falde
til. Der er en stor samarbejdsvilje, og man hjælper hinanden, hvis det er nødvendigt. Der er et rigtig godt
kollegialt sammenhold og fællesskab ved frokoster, gå-hjem møder og fester.
Siden jeg begyndte har jeg fået god mulighed for at arbejde med forskellige områder og mine opgaver ligger
også i god forlængelse af mine tidligere ansættelser. Så der har været rig mulighed for at bruge mine tidligere
erfaringer og for at få nye udfordringer fra begyndelsen.

