Generalsekretær til Advokatsamfundet
Advokatrådet søger ny generalsekretær til Advokatsamfundet.
Med reference til bestyrelsen, Advokatrådet, bliver du ansvarlig for at lede og udvikle en organisation med 55
veluddannede kolleger i sekretariatet.
Advokatsamfundet, der i foråret 2019 fylder 100 år, udgøres af alle landets godt 6.000 advokater.
Advokatsamfundet har til opgave at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at værne om
advokaters uafhængighed og integritet, at sikre advokaters faglige kompetence og endelig at virke til gavn for det danske
retssamfund.
Advokaten – og dermed Advokatsamfundet – har en ganske særlig stilling i samfundet.
Se www.advokatsamfundet.dk for mere information.
Som ny generalsekretær skal du stå i spidsen for udvikling af organisationen, så den geares til fremtidens udfordringer.
Advokatsamfundet skal føres ind i organisationens næste århundrede med stærke værdier og en skarp og moderne
profil.
Du har en videregående uddannelse som cand. jur. eller lignende og naturligvis ægte interesse for Advokatsamfundets
arbejde.
Du har et godt netværk og god forståelse for advokatstandens rolle i samfundet.
Du skal evne at sætte dig ind i kompliceret stof på kort tid og uddrage essensen heraf. Du skal være en moderne leder
med dokumenteret ledererfaring og stærke kommunikative evner på alle niveauer.
Som person er du troværdig, tillidsskabende og empatisk. Du skal være i besiddelse af og udstråle god energi, have en
positiv og uhøjtidelig tilgang til ledelsesopgaven samt være et naturligt midtpunkt.
Spørgsmål til stillingen kan ske til formand for Advokatrådet, advokat og partner Peter Fogh, på tlf. 21 65 09 11 eller til
partner Troels Gjerrild, Odgers Berndtson, der medvirker ved udvælgelsen, på tlf. 33 14 36 36. Alle henvendelser
behandles fortroligt.
Skriftlig ansøgning sendes til bje@obgcph.dk senest den 18. december 2018.
Indkomne ansøgninger behandles løbende.
Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører
tilsyn med alle landets advokater og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og integritet. Se mere om Advokatsamfundet,
herunder om sekretariatets organisering og væsentligste arbejdsområder på Advokatsamfundet.dk.

