
 

 

Nørder du også indenfor fast ejendom –  

og bidrager du naturligt til den gode stemning – 

 så læs videre her 

 
 

Vi leder efter en erfaren advokatfuldmægtig eller en advokat med den helt 

rigtige profil og massiv faglig interesse for fast ejendom, herunder 

foreningsret samt køb og salg af ejendomsselskaber m.v.  

 

Vi tilbyder 

Vi er sat i verden for at skabe størst mulig værdi for vores kunder. Det betyder, at du skal 

bidrage til at skabe værdi for både kunder og kollegaer. 

 

Husen Advokater, med snart 40 medarbejdere, holder til i en nyopført ejendom i Carlsberg 

Byen, midt i historiske rammer og en rivende byudvikling. Vi tilbyder en vigtig rolle i en 

virksomhed, der har som målsætning at have glade og langtidsholdbare medarbejdere.  

  

Dine arbejdsopgaver vil ligge indenfor følgende områder afhængig af dine styrker og 

kompetencer: 

• Ejer- og andelsboligforeningsret, herunder etablering, tvister og generel rådgivning 

• Køb og salg af ejendomsselskaber 

• Forberedelse og deltagelse i retssager indenfor fast ejendom 

• Generationsskifter 

 

Vi forventer  

Du har først og fremmest erfaring med, og massiv faglig interesse indenfor, området fast 

ejendom. Du er enten advokatfuldmægtig eller for nylig beskikket som advokat.  

 

Du er engageret, og du motiveres af at løse juridiske problemstillinger i et tæt samarbejde med 

husets øvrige medarbejdere. Vi forventer også, at du kan arbejde selvstændigt, og du har blik 

for kvalitet og effektivitet samt sans for kommunikation og forretningsudvikling.  

 

Samtidig er det vigtigt, at du har et positivt mindset og en stærk vilje. Det betyder, at du tager 

ansvar, handler proaktivt og du naturligt skaber stærke positive relationer, der bygger på tillid. 

 

Du er struktureret, fleksibel og gør dig umage. Det falder dig naturligt at følge op på opgaver 

og sætter en ære i at komme godt i mål. Du er udadvendt, positiv og smilende og trives i en 

virksomhed med en flad struktur og et højt drive. 

 

Om os 

Vi er blandt de absolut førende indenfor fast ejendom. Vores kunder omfatter både nationale 

og internationale investorer, ejendomsbesiddere, forsikringsselskaber samt ejer- og 

andelsboligforeninger. 

 

Vi gør os umage, fordi vi vil vores kunder og kollegaer det bedste. Derfor lægger vi stor vægt 

på et sikkert og sundt arbejdsmiljø - og vi værner om en god stemning og en uhøjtidelig 

omgangstone. Vi prioriterer samtidig at handle professionelt og har stor fokus på samarbejde, 

kvalitet og udvikling. 

 

Det siger vores kollegaer 

 

”…at sparre med hinanden 

giver så meget værdi og 

læring…” 

Sofie, advokatfuldmægtig. 

 

”… sammenholdet og 

stemningen på kontoret er 

helt i top…” 

Henrik, advokat. 

 

 

Medarbejdertilfredshed 

på 5,3 

 

 

 

 

Søg nu 

Send ansøgning og 

relevante dokumenter til 

Nina Lüth på 

nl@husenadvokater.dk 

 

 

Ring til Bjarne Jakobsen på 

22 23 36 66 hvis du har 

spørgsmål. 

 

 

Vi holder samtaler 

løbende. 

www.husenadvokater.dk 
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