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Advokat eller erfaren fuldmægtig søges til erhvervs- og insolvensafdeling  

 
 

Vi søger en advokat eller 2. – 3. års fuldmægtig til vores erhvervs- og insolvensafdeling i Viborg. 

 

Leoni Advokater er en full-service advokatvirksomhed med kontorer i Viborg og Holstebro. Vi beskæftiger ca. 

40 medarbejdere. Arbejdsstedet vil være vores kontor i Viborg. Få yderligere oplysninger om virksomheden 

på vores hjemmeside www.leoniadvokater.dk  

 

Jobindhold 

Vi har travlt og oplever stor tilgang af såvel sager som kunder indenfor erhvervs- og insolvensret.  

Du vil blive en del af vores erhvervsafdeling, der yder rådgivning til virksomheder i alle størrelser indenfor 

erhvervsrettens områder. Desuden vil du blive tilknyttet insolvens med hovedvægt på praktisk behandling af 

konkursboer samt insolvensretlig rådgivning. Der vil være gode muligheder for at føre retssager, hvis det har 

din interesse.  

 

Om personen vi søger 

Du er advokat eller 2. - 3. års advokatfuldmægtig med erfaring indenfor erhvervs- og/eller insolvensret. Du 

skal være struktureret og systematisk i din tilgang til opgaverne, have et højt serviceniveau og ikke mindst et 

godt humør. Som person er du en ambitiøs og resultatorienteret holdspiller med god forretningsforståelse og 

interesse for den kommercielle side af sager og for at skabe værdi for dine kunder. Vi arbejder ofte i teams 

både internt og med kunder. Derfor er det vigtigt, at dine samarbejdsevner er gode, og at du bidrager med 

interessante vinkler og et godt humør. Det er vigtigt for os, at du er fleksibel i forhold til arbejdstid, når opga-

verne kræver det, ligesom vi er fleksible, når det er nødvendigt for dig. 

 

Vi tilbyder 

Der tilbydes et selvstændigt og meningsfyldt job i en uformel organisation, som har en åben og god omgangs-

tone med gensidig respekt, og hvor mulighederne for at lære og udvikle sig er særdeles gode.  

Der er en stor frihedsgrad i jobbet til selv at planlægge og tilrettelægge opgaverne, hvilket betyder, at der kan 

skabes god balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv. Løn og ansættelsesvilkår forhandles nærmere efter 

kvalifikationer og erfaring. 

 

Ansøgning 

Forventet tiltrædelse snarest muligt.  

 

Ansøgning, CV og relevante bilag bedes sendt via mail til cb@leoniadvokater.dk. Jobsamtaler afholdes lø-

bende, som ansøgninger modtages. 

 

Spørgsmål angående stillingen kan rettes til advokat Christopher Bering på telefon 40 40 60 15. 

http://www.leoniadvokater.dk/
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