
Advokatfuldmægtig (eller 1. års advokat) med flair for retssager og forsikrings- og erstatningsret 

Vi har travlt, og vi søger derfor en dygtig og erfaren advokatfuldmægtig eller 1. års advokat til vores 
kontor i Nivågård nord for København.  

Kan du lide at gå i retten, og har du interesse for forsikrings- og erstatningsret, er du måske vores nye 
kollega. 

Stillingen 

BIRCH Advokatfirma er højt specialiseret inden for proces og erstatnings-, entreprise- og forsikringsret, og vi 
fører retssager for erhvervslivet og nogle af landets største forsikringsselskaber. 

Som advokatfuldmægtig eller advokat vil du derfor komme til at indgå i teams, hvor vi varetager store og 
komplekse retssager inden for bl.a. entrepriseret samt ledelses- og rådgivningsansvar. Du vil samtidig få 
selvstændigt ansvar for egne retssager, hvor du vil få rig mulighed for at få proceserfaring og direkte 
klientkontakt.  

Det skal være sjovt at gå på arbejde, og vi sætter derfor en ære i at have et inspirerende og uformelt miljø 
med gode muligheder for både sparring og vidensdeling, ligesom vi prioriterer det sociale sammenhold højt 
gennem en række sociale arrangementer. 

Vi tilbyder fuldt konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår. Vi ved dog også godt, at livet byder på 
andet end arbejde, og derfor tilbyder vi også fleksible arbejdsvilkår, som tager højde for dine behov.  

Om dig 

Vi forestiller os, at du har et højt fagligt niveau, og at du har erfaring med retssager og erstatnings- og 
forsikringsret fra enten advokatbranchen, forsikringsbranchen eller en offentlig myndighed. 

Vi er kendte for at levere rådgivning af højeste kvalitet, og vi leder derfor efter dig, der er detaljeorienteret, 
struktureret og kvalitetsbevidst.  

Da vi fører mange retssager, er det også vigtigt, at du har skarpe formidlingsevner både mundtligt og 
skriftligt, og at du trives med at arbejde selvstændigt. Lige så vigtigt er det, at du er en holdspiller, der har 
mod på at indgå i mindre teams. 

Vi sætter også pris på, at du er udadvendt, energisk og initiativrig, da vi er en mindre organisation med 
vækstambitioner, som vi håber, at du har lyst til at præge udviklingen af.  

Ansøg hurtigst muligt 

Vi indkalder til samtaler løbende, så send os din ansøgning, CV og eksamensbeviser mv. til tbi@birch-
law.dk hurtigst muligt, hvis jobbet lyder som noget for dig,   

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Thomas Birch på 82 30 70 22 eller mobil 28 10 
27 27. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 




