Advokatsamfundet søger jurister til tilsyn
Kunne du tænke dig at være med til at føre tilsyn med landets advokater? Så er du måske vores nye kollega.
Advokatsamfundet arbejder på et politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og
for et velfungerende retssamfund.
En af Advokatsamfundets vigtigste opgaver er at føre tilsyn med alle landets advokater og advokatvirksomheder.
Advokatsamfundet påser og håndhæver opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, herunder at advokater
overholder god advokatskik.
Om stillingerne
Du vil indgå i gruppen, som tager på udkørende tilsyn hos landets advokater. Derudover vil en stor del af arbejdet
bestå i daglig drift af Advokatsamfundets fagområder, bl.a. hvidvaskområdet og obligatorisk efteruddannelse,
samt efterforskning og behandling af disciplinærsager.
Du kan alt efter din erfaring samt interesser på sigt også blive tilknyttet et af vores fagudvalg, deltage i
projektarbejde eller være med til at forberede faglige begivenheder i Advokatsamfundets regi.
Vi kan tilbyde
I Advokatsamfundets tilsynsafdeling får du en hverdag med spændende og udviklende tilsynsopgaver samt et
indgående kendskab til de regler, der pålægges advokater, og hvordan disse overholdes.
Du får kontakt til en lang række advokater og en bred vifte af myndigheder og organisationer.
Som en del af tilsynsafdelingen får du endvidere god mulighed for kollegial sparring samt løbende udvikling af
dine kompetencer. Herunder kan du bl.a. få mulighed for at videreuddanne dig som advokat.
Vi er en organisation, der er præget af et stærkt sammenhold, en uformel omgangstone og et højt fagligt niveau.
Advokatsamfundet arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at du også har fokus
på de menneskelige relationer til ledelse og kolleger.
Om dig
Vi har lige nu flere ledige stillinger i tilsynet, bl.a. til hvidvaskområdet.
Vi forestiller os, at du som minimum har et par års relevant erfaring. Vi lægger vægt på et vist kendskab til
advokatverdenen, men det er din tilgang til opgaverne, der er afgørende, da vi sørger for en grundig oplæring af
dig.
Du skal være juridisk velfunderet og trives med at arbejde selvstændigt. Du skal være omhyggelig, struktureret
og effektiv, ligesom det er vigtigt, at du er udadvendt og har gode samarbejdsevner. Det forudsættes endvidere,
at du formulerer dig præcist i skrift og tale.
Det praktiske
Stillingerne er på fuld tid (37,5 timer om ugen inkl. frokost) med flekstid. Du indplaceres i Advokatsamfundets
løngruppesystem og aflønnes efter dine faglige og personlige kompetencer. Vi kan endvidere tilbyde
pensionsordning, sundhedsforsikring og en attraktiv kantineordning. Tiltrædelse snarest muligt.
Er du interesseret, så send en kortfattet ansøgning mærket ”Jurist til Advokatsamfundet” samt CV og evt. andet
relevant materiale til hr@advokatsamfundet.dk senest den 3. februar 2022.

Samtaler og ansættelser vil finde sted løbende.
Se mere om hvordan Advokatsamfundet behandler din ansøgning her.
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Pernille Ekman på tlf. 33 96
97 98.
Advokatsamfundet er organisationen for alle advokater i Danmark og omfatter ca. 7.000 advokater.
Vi er ca. 70 engagerede medarbejdere, der har fokus på trivsel, samarbejde og kvalitet. Se mere om Advokatsamfundet,
herunder om Sekretariatets organisering og væsentligste arbejdsområder på Advokatsamfundet.dk.

