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Hvordan er Advokatsamfundet som arbejdsplads?
Både fagligt og socialt er det et godt sted at være ansat.
Fagligt er der altid mulighed for at byde ind og for at
arbejde med forskellige områder. Der er højt til loftet, og
cheferne er åbne overfor ideer til nye opgaver.
Der er åbne døre til vores kontorer, og det giver en helt
særlig stemning af fællesskab. Der er i det hele taget en
god samarbejdsånd herinde, og vi hjælper hinanden, når
der er brug for det.
Det sociale fylder også en stor del, og der er mange
muligheder for hygge og socialt samvær. Der bliver holdt
en del arrangementer, og vores Trivselsudvalg arrangerer
tit udflugter eller foredrag. Det sociale er også noget, som
bliver bakket op af ledelsen.
Hvad er dine arbejdsopgaver hos Advokatsamfundet?
Min primære opgave er at fungere som rådssekretær. Jeg sørger for alt det praktiske i forbindelse med
Advokatrådets møder, seminarer og rejser og for at tage referat fra rådsmøderne.
Derudover er jeg blandt andet ansvarlig for kontakten til de otte advokatkredse i Danmark, og jeg sørger for det
praktiske i forbindelse med kredsmøderne. Jeg er også hovedansvarlig for vores deltagelse på Folkemødet. Det
er et stort arrangement, der involverer mange mennesker og en masse planlægning. Derfor starter
forberedelserne også typisk et år i forvejen.
Hvilke udviklingsmuligheder er der for ansatte i Advokatsamfundet?
Jeg synes, der er mange og gode muligheder. Jeg har været ansat siden 2011 og startede i Advokatnævnets
sekretariat. Senere blev jeg spurgt, om jeg var interesseret i at arbejde for Advokatrådet, og det takkede jeg ja til,
fordi det var et spændende arbejde med nye udfordringer og mere ansvar.
Vi er et stort hus, der både varetager opgaver for Advokatrådet, Advokatnævnet og Tilsynet, og derfor er det
oplagt, at man på et tidspunkt skifter arbejdsområde. Selvfølgelig må man gerne takke nej, hvis man bliver
spurgt, men der er grobund for at udvikle sine kompetencer og sin faglighed gennem sit arbejde.

