
Gangsted Advokatfirma søger advokater og advokatfuld-

mægtige med erfaring og interesse inden for fast ejendom og

entreprise

Vi er et specialistkontor inden for fast ejendom og entreprise, og vi har brug for

flere hænder. Derfor søger vi en eller flere advokater/advokatfuldmægtige med

følgende profiler eller en kombination af begge:

Profil 1: Du er advokat eller erfaren fuldmægtig og har erfaring med fast ejen-

dom, navnlig transaktioner, projektudvikling og lejeret, herunder erhvervslejeret.

Profil 2: Du er advokat eller erfaren fuldmægtig og har erfaring med entreprise-

ret og/eller plan- og miljøret.

Vi er et nichekontor inden for fast ejendom og byggeri, der repræsenterer såvel

ejendomsselskaber – som udviklere, offentlige såvel som private bygherrer samt

entreprenørvirksomheder og udlejere. Vores specialister har lang erfaring i bran-

chen og har været rådgivere på nogle af de største sager inden for den danske

ejendoms- og byggebranche. Vi brænder for området og for at finde den bedste

løsning for vores klienter; ikke kun juridisk, men også kommercielt. Vi vægter

både de juridiske og menneskelige egenskaber højt, så har du stærke faglige

kompetencer inden for et eller flere af ovennævnte områder og kan du se dig

selv i et kontormiljø med en uformel omgangstone, hvor der også er plads til et

liv uden for kontorets vægge, så send os en ansøgning samt CV til admini-

strationschef Gitte Åskov Pedersen på gap@gangsted.dk, senest d. 18. januar.

Vi lægger vægt på at sikre faglig og personlig udvikling, en høj grad af ansvar og

indflydelse på tilrettelæggelsen af opgaverne i det daglige, og at alle på kontoret

har en god balance mellem arbejds- og privatliv. Vi tror på værdien af god kom-

munikation og gensidig respekt. I begge stillinger, er rig mulighed for klient-

kontakt, selvstændig sagsbehandling, samarbejde i teams og retssager.

Du er velkommen til at kontakte Gitte Åskov Pedersen på gap@gangsted.dk eller

telefon 2886 0010, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!

OM GANGSTED

Gangsted leverer specialiserede advokatydelser til ejendomsbranchen, og vi råd-

giver danske og internationale aktører inden for alle grene af branchen, men

med særligt fokus på overdragelser, udvikling, myndighedsforhold, erhvervs-

lejeret og entreprise.

Vi er et mindre advokatfirma med omkring 30 ansatte, og hos os vil du komme

helt tæt på klienter og beslutninger i en organisation, hvor der er kort til toppen

og højt til loftet, et stærkt fagligt miljø og en uformel og hyggelig omgangstone.


