
Vi har travlt, og derfor søger Leoni Advokater en advokatsekretær til vores afdeling i Aalborg.

Leoni Advokater er en full-service advokatvirksomhed med kontorer i Viborg, Holstebro og Aalborg. Vi be-
skæftiger ca. 45 medarbejdere. Arbejdsstedet vil være på vores kontor i Aalborg. Få yderligere oplysninger om
virksomheden på vores hjemmeside www.leoniadvokater.dk.

Jobindhold
Der er tale om en fuldtidsstilling til udførelse af advokatsekretæropgaver i nært samarbejde med jurister og øvrige
sekretærer i Aalborg afdelingen. Arbejdet vil primært bestå i arbejdsopgaver indenfor det erhvervsretlige område,
men også meget gerne dødsbobehandling, konkursbehandling og tvangsauktioner. Vi tilpasser gerne de faglige
emner efter den rette person, da vi er fleksible.

Om personen vi søger
Du skal som person kunne arbejde selvstændigt og kunne prioritere tid og indhold, således at deadlines overholdes.
Du skal gerne være struktureret og systematisk i din tilgang til sagerne. Vi lægger vægt på et højt serviceniveau, og
at du har et godt humør, således at der kan skabes god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Din faglige profil
Umiddelbart forestiller vi os, at du har arbejdet på andet advokatkontor, således at du har kendskab til miljøet på et
advokatkontor, men det er ikke noget absolut krav, men en stor fordel.

Vi tilbyder
Der tilbydes et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en uformel organisation, som har en åben og humørfyldt
omgangstone med gensidig respekt. Der er en stor frihedsgrad i jobbet til selv at planlægge og tilrettelægge
opgaverne, hvilket betyder, at der kan skabes balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv. Løn og ansættel-
sesvilkår forhandles nærmere efter kvalifikationer og erfaring.

Ansøgning
Forventet tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning, CV og relevante bilag bedes sendt via mail til advokat Ole Thiel på ot@leoniadvokater.dk. Job-
samtaler startes op løbende, som ansøgninger modtages.

Spørgsmål angående stillingen kan rettes til advokat Hans Peter Storvang, tlf. 2177 9723.
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