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Kommerciel erhvervsadvokat med 
ambitioner om partnerskab søges til 
Advokatfirmaet Nygaard i Kgs. Lyngby.

Advokatfirmaet Nygaard søger en ny kollega, der vil varetage 
vores kunder i samme moderne og troværdige ånd, som vi er 
kendetegnet ved i dag. 

Vi sigter mod at være et nytænkende advokathus med fokus på 
erhvervslivets udfordringer, hvilket vil sige primært selskabsret og 
fast ejendom, men vi forventer, at du kommer med mindst et nyt 
sagsområde og derigennem ny viden, så vi sammen kan skabe 
vækst og udvikling i fremtiden. 

Vi forventer, at du er en skarp kommunikatør, der kan formidle 
troværdigt, forståeligt og tydeligt overfor vores kunder, domsto-
lene og samarbejdspartnere. Om du er førsteårsadvokat eller 
har flere års erfaring, er ikke afgørende, men at der i dit DNA 
ligger entreprenørånd, samt et nedarvet ønske om at bidrage 
til en udvidelse af den eksisterende kundeportefølje med en  
udadvendt, relationsskabende personlighed er en fordel. 

Advokatfirmaet Nygaard er en fleksibel arbejdsplads, hvor du 
selv har indflydelse på dine arbejdstider, og hvor du geografisk 
arbejder fra, ligesom vi omgås hinanden i en uhøjtidelig tone, 
men naturligvis også ved, hvornår rette folder skal slås i en formel 
branche. 

Vi har i dag medlemskaber af flere netværk, hvilket vi forventer, 
at du også ser dig selv engageret i med henblik på derigennem 
at udbrede kendskabet til Advokatfirmaet Nygaard.  

Er det dig? 
Vi har dit eget kontor og skrivebord stående klar til dig, og  
samtaler afholdes løbende, indtil den rigtige kandidat er dukket op. 
 
Der bliver ikke stillet krav om et minimum af debiterbare timer, så 
længe opgaven løses med tilfredshed for kunden. 
 
Tiltrædelse, løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere, men 
der tiltænkes en model med en attraktiv fordeling af ”egen  
omsætning” fra første krone. 

Har du et spørgsmål, eller er du klar til at søge?
Advokat Henning Nygaard kan kontaktes på tlf. 42 45 28 00 og 
vil med fortrolighed og diskretion svare på dine spørgsmål om 
stillingen. 

Er du klar til at søge jobbet, så send din motiverede ansøgning 
og dit CV til Pia Bolander Olsen på pbo@juridisk-rekruttering.dk.
Læs mere om Advokatfirmaet Nygaard på adv-nygaard.dk

https://www.linkedin.com/in/henningnygaard/
https://www.adv-nygaard.dk/

