KOM VIDERE
MED OS!
SKOV Advokater søger en dygtig studentermedhjælper til vores insolvensafdeling
Vi søger en faglig stærk og engageret jurastuderende, der har lyst til at indgå i vores team i
insolvensafdelingen med tiltrædelse snarest muligt.
Dine opgaver
Som studentermedhjælper hos SKOV Advokater indgår du i et fagligt stærkt team, hvor dine
primære opgaver vil være at forestå behandlingen af inkassosager, håndtering af debitorer samt
deltagelsen i både telefoniske og fysiske fogedretsmøder.
Herudover vil dine arbejdsopgaver blandt andet omfatte:
•
•
•
•

besvarelse af juridiske spørgsmål fra vores jurister
dybdegående juridisk litteratursøgning
udarbejdelse af materialesamlinger, ekstrakter m.v.
retssagsbehandling, herunder udarbejdelse af udkast til processkrifter

Den ugentlige arbejdstid er ca. 15 timer, som planlægges i forening med dig og med hensyntagen
til dit studie og eksamener.
Profil
Du er en dygtig og engageret jurastuderende, som
•
•
•
•

gerne har erfaring med inkasso
er udadvendt og en udpræget holdspiller
er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt
kan arbejde selvstændigt og struktureret

Hvem er SKOV Advokater
SKOV Advokater er en full-service advokatvirksomhed med specialkompetencer inden for stort set
alle juridiske discipliner. Vi er et stærkt team på 27 dedikerede medarbejdere, der hver dag arbejder
hårdt for, at vores kunder får juridisk rådgivning og sparring af højeste kvalitet, hvilket har gjort os
til en af Trekantsområdets førende og foretrukne advokatvirksomheder.
SKOV Advokater er baseret på et værdigrundlag, hvor medarbejdernes trivsel og udvikling
er helt central. Det skal være sjovt og inspirerende at være en del af vores team. Derved
opnår vi de bedste resultater og kommer videre.
Ansøgning
Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte, CV, relevante eksamenspapirer og eventuelle udtalelser.
Ansøgningsfristen er den 4. januar 2019. Vi gennemgår ansøgningerne ved modtagelsen og
afholder løbende samtaler, hvorfor vi opfordrer dig til at søge stillingen hurtigst muligt.
Send din ansøgning til
Mikkel Højbjerg Raundahl - mhr@skovadvokater.dk
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