Klar til et

fra studerende til advokatfuldmægtig

sko skif te?
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Velkommen til Hulgaard Advokater
Vi er en advokatvirksomhed med kontor i Aarhus
og Kolding.
Vores styrke er vores specialistviden inden for erhvervsjuraen, særligt generationsskifte, selskabsret,
skatteret, persondata og energisektoren. Vi rådgiver
erhvervsvirksomheder, fonde og private inden for
vores specialeområder.

Vi vil revolutionere arbejdsmåden i
advokatbranchen
Advokatbranchen har ry for at være meget konservativ
og støvet. Vi kan ikke ændre hele branchen, men vi
kan ændre os selv. Vi arbejder ud fra et mål om, at
det skal være sjovt og udviklende at gå på arbejde.
Vi ønsker ikke at være de største, men blandt de
bedste til det, vi laver. Vi vil gerne gøre det komplekse
enkelt. Vi skal hele tiden gøre os umage for at udvikle
os, hvad enten det er ved brug af ny teknologi eller
nye måder at løse opgaverne på.
Vi er er dedikeret team, som arbejder ud fra et mål
om at skabe de bedste resultater for vores kunder,
og vi lægger en ære i at få paragraffer og forretning
til at gå op i en højere enhed.

På de næste sider kan du læse om at være advokatfuldmægtig hos Hulgaard Advokater og vores
praktikordning for dig som stud.jur.
Du kan få meget mere at vide om os og vores måde
at arbejde på ved at tjekke os ud på:
www.hulgaardadvokater.dk
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Fuldmægtig hos Hulgaard Advokater
Inden længe står du med dit kandidatbevis i hånden
og kan kalde dig jurist. Du skal nu træffe nogle valg,
der har stor betydning for din karriere. Vi kan ikke
vælge for dig, men vi kan hjælpe dig på vej i dit valg.
Hvis du læser videre, så er det fordi du overvejer at
blive advokat med speciale inden for erhvervsjuraen.

Mesterlære
Inden du når dertil skal du lære at anvende alt det,
du har lært på universitetet. Din uddannelse som
jurist har givet dig et solidt teoretisk fundament. Som
advokatfuldmægtig lærer du at anvende det du har
lært. Arbejdet som advokatfuldmægtig skal du således betragte som den praktiske del af jurastudiet.
Advokatvirksomheder er meget forskellige. Med denne
brochure vil vi gerne fortælle om, hvordan vi driver
vores advokatvirksomhed, og hvad du kan forvente
som advokatfuldmægtig hos os.

Der er så meget vi ikke kan….
...Men det vi kan, er vi rigtig gode til. Du har sikkert
også nogle fag fra din uddannelse, som du synes
er sjovere end andre – sådan har vi det. Vi er f.eks
et af Danmarks førende advokatkontorer inden for
generationsskifter. Generationsskifte handler ikke

bare om jura, men også om mennesker. Det synes
vi er spændende.
Som advokatfuldmægtig hos Hulgaard Advokater vil
du ikke starte med at specialisere dig - tværtimod.
Vi mener nemlig, at det er vigtigt, at du får mulighed
for at arbejde med så mange juridiske sagsområder
inden for det erhvervsretlige felt som muligt. Det mener vi, fordi de fleste henvendelser vi får, griber ind i
hele kundens forretning.
For at blive en god rådgiver for kunden må du først
være en dygtig generalist. På et senere tidspunkt
kan du så vælge at specialisere dig i det du synes
er allermest spændende.

Vi gør ikke, som vores kunder beder os om
Selvfølgelig har du ambitioner om at blive en dygtig
advokat. – Selvstændig? – Du kunne nærmest stå
selv fra det øjeblik du blev født. Og du synes det er
fedt med ansvar. Fagligt dygtig? Klart! Du kan bare
det der, ned til sidste paragraf.
Der er bare lige det, at der kræves meget mere af dig
for at blive en dygtig advokat. For det første, så skal
du kunne slå ørerne ud og lytte. Alle dygtige advokater
er gode til at lytte sig til, hvor kundens sko trykker.

Når du har forstået, hvad kundens reelle problem er,
kender hans forretning og kan din jura, kan du gøre
dig forhåbning om at kunne løse problemet.
Hos Hulgaard advokater ønsker vi, at du som advokatfuldmægtig får direkte kundekontakt - og gerne
så hurtigt som muligt efter din første arbejdsdag.
Vores opgave er at klæde dig på til dit første møde
med kunden, men kontakten er noget du gør dig
fortjent til ved at hjælpe dine kunder med gode
løsninger – så kan du nemlig være sikker på, at de
ringer til dig næste gang.

Forretningsforståelse
Jurastudiet har klædt dig på til at tænke og skrive som
en jurist. Som advokatfuldmægtig er det første vi vil
bede dig om at begynde at tænke som din kunde.
Det handler om forståelse for kundens forretning. At
forstå kundens forretning er vores forretning.
Du er sikkert temmelig god til at skrive jurasprog.
Eneste problem er at det er langt fra sikkert, at din
kunde forstår, hvad du skriver. Som advokatfuldmægtig hos Hulgaard Advokater vil vi igennem din
uddannelse have fokus på, at du lærer at kommunikere, så kunden forstår det. Det er en væsentlig
del af det at yde god rådgivning.

Mentor
Når du starter som fuldmægtig hos os får du tilknyttet
en mentor. Du kan altid spørge din mentor til råds
og sparre med ham eller hende. Derudover vil I have
skemalagte møder, hvor I kan drøfte stort og småt.
Sparring og videndeling er en helt naturlig og integreret del af arbejdskulturen i Hulgaard Advokater.
Derfor vil du selvfølgelig også få sparring fra dine
andre kolleger.

Vi hader sure kunder og dumme kolleger
Arbejdsglæde er frygtelig smitsomt. Det smitter ikke
bare kolleger, også kunderne bliver smittet, hvis de
kan mærke, at vi kan lide at gøre det vi gør. Derfor
mener vi simpelthen det skal være sjovt at gå på
arbejde. Vi dyrker et uformelt arbejdsmiljø, hvor der
er plads til skæve indslag.
Hos Hulgaard Advokater er vores holdning, at der er
meget andet i livet end arbejde. Derfor er der ingen
hos os der arbejder så meget, at der ikke er plads
til familie og fritid. Faktisk ser vi din familie, venner
og dine fritidsaktiviteter som et aktiv for os. Det gør
dig nemlig klogere på dig selv og din omverden. Og
lige netop det er en af de hemmelige ingredienser i
en dygtig advokat.
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I praktik hos Hulgaard Advokater
Som juridisk kandidatstuderende har du en unik
mulighed for at afprøve og udvikle dine teoretiske
kompetencer ved et 4 måneders ECTS-givende
praktikforløb hos os.
Hulgaard Advokater tilbyder praktikforløb inden for
skatteret, generationsskifte, selskabsret og erhvervsjura generelt.
Praktikforløbet giver dig mulighed for at følge hverdagen på et advokatkontor og afprøve din faglige viden
på problemstillinger fra det virkelige liv, hvor kunden
venter i den anden ende. Du kommer med andre
ord til at arbejde med rigtige sager.
Du vil være tilknyttet en praktikkoordinator, og du
vil få sparring og vejledning samt feedback på dine
arbejdsopgaver fra kolleger.
Rammerne aftaler vi nærmere, idet der i opstarten,
tidsrummet for praktikforløbet og det ugentlige timeantal tages hensyn til, at du skal have tid til at følge
undervisning på universitetet og forberede dig til din
eksamen.
Ønsker du at søge praktikforløb til et forårssemester,
skal vi have din ansøgning senest den 1. oktober,
og ønsker du at søge til et efterårssemester, skal vi

have din ansøgning senest den 1. april.
Du kan læse mere om praktikforløb og hvem du
skal kontakte på vores hjemmeside www.hulgaardadvokater.dk.

