
              

 
  
  

1 
 

 
Receptionist til Advokatsamfundet 
 
Vi søger en professionel, imødekommende og serviceorienteret kollega til at varetage funktionen 
som receptionist og til at passe vores telefonomstilling. 
 
Du vil få en bred kontaktflade både via telefonen og via fremmødende gæster i receptionen. Du 
bliver også en central person i forhold til husets medarbejdere. Din rolle bliver således vigtig og det 
er derfor afgørende, at du er positiv og parat til at finde en løsning på dagens eventuelle 
udfordringer. 
 
Du vil indgå i et velfungerende team, som lægger stor vægt på at have det godt sammen, hjælpe 
hinanden, og at opgaverne løses. Vi tilbyder en grundig oplæring. 
 
Jobbeskrivelse 
Dine hovedopgaver er at passe telefonomstilling og reception. Du skal også tage imod pakker og 
breve og f.eks. bestille bude, taxa, hotel, blomster m.m. 
 
Der vil derudover være brug for, at du løser forskellige tasteopgaver, som både kan være faste eller 
ad hoc prægede. Der kan komme andre opgaver alt efter dine kvalifikationer og ønsker. 
 
Den rette person 
Da du vil være den første person vores medlemmer og øvrige gæster kommer i kontakt med, er det 
afgørende, at du er professionel, venlig, imødekommende og hjælpsom. 
 
Du har formentlig nogle års erfaring fra omstilling og reception og er bekendt med den type af 
opgaver, der knytter sig til funktionen. 
 
Det er vigtigt, at du er stabil, omhyggelig, struktureret og effektiv. Du har fokus på service og sætter 
en ære i at give gæster og kunder en positiv oplevelse og et godt førstehåndsindtryk af 
Advokatsamfundet. 
 
Du skal have kendskab til Officepakken og have mod på at lære at anvende vores telefonsystem og 
andre it-systemer. Der kommer ind i mellem opkald, der skal besvares på engelsk. 
 
Vi forventer, at du bidrager med et godt humør og at du har gode samarbejdsevner. 
 
Det praktiske 
Stillingen 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. 
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Er du interesseret i jobbet, så send snarest og senest den 27. september 2022 en kortfattet ansøgning 
mærket “Omstilling/reception” samt CV, eksamensbeviser og evt. andet relevant materiale til 
hr@advokatsamfundet.dk. Vi holder samtaler den 30. september og den 3. oktober 2022. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte administrationsdirektør Maria 
Elena Klüver på tlf. 33 96 97 98. 
 

Se mere om hvordan Advokatsamfundet behandler din ansøgning her. 
 

Advokatsamfundet er organisationen for alle advokater i Danmark og omfatter ca. 7.000 advokater. 
Vi er ca. 80 engagerede medarbejdere, der har fokus på trivsel, samarbejde og kvalitet. Se mere om 
Advokatsamfundet, herunder om Sekretariatets organisering og væsentligste arbejdsområder på 

Advokatsamfundet.dk. 
 

mailto:hr@advokatsamfundet.dk
https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Job/Saadan%20behandler%20vi%20din%20jobansoegning.aspx
http://www.advokatsamfundet.dk/

