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Hvordan er Advokatsamfundet som arbejdsplads?
Det er en god arbejdsplads, hvor der er mange forskellige
opgaver, der skal tages hånd om. Det går op og ned i forhold til, hvor travlt der er herinde, men der er et godt samarbejde, hvor man hjælper hinanden, når det er nødvendigt. Samtidig er det et meget alsidigt og afvekslende arbejde, ligesom det også er et selvstændigt arbejde, du ikke
bare kan udføre på autopilot.
Derudover er ledelsen god til at give respons og til at belønne ens arbejdsindsats, ligesom de heller ikke er svære
at få i tale.
Det sociale fylder også meget herinde. Jeg sidder selv i
Trivselsudvalget, og vi arrangerer mange forskellige ting,
blandt andet vores sommerfest og arrangementer efter
arbejdstid. Der er en god opbakning til det sociale, og folk
møder op, hvis de har mulighed for det.
Hvad er dine arbejdsområder i Advokatsamfundet?
Jeg har mange forskellige opgaver, blandt andet er jeg ansvarlig for planlægningen af tilsynsbesøg, besvarelse af
henvendelser vedrørende efteruddannelse, alt det praktiske og koordinering omkring den almindelige
retssagsprøve og advokateksamen, ligesom jeg også udarbejder anklageskrifter og sidder med inkassosager. I
det hele taget har jeg rigtig megen kontakt med advokater og advokatfuldmægtige i hele landet.
Hvordan er mulighederne for at arbejde selvstændigt i Advokatsamfundet?
Nogle af de opgaver, jeg har, er opgaver, jeg har ønsket at arbejde med, og ledelsen har været meget lydhøre
over for mine ønsker. Hvis der er noget, man gerne vil arbejde med, bliver der lyttet til en, og det er muligt at
få nye udfordringer, hvis man ønsker det, og hvis man spørger om det. Selvom jeg godt kan lide at sidde med
mit eget arbejdsområde, hvor jeg selv styrer det mere eller mindre, er der også virkelig god mulighed for at
sparre med de andre. Folk er glade for og gode til at dele deres viden, og det skaber et godt samarbejde. Det er
meget givende at kunne arbejde på tværs af uddannelser og fagområder, og det fungerer virkelig herinde.

