Karriere hos Norrbom Vinding
– Vi er altid på udkig efter
morgendagens stjerner

Vil du være en del af Danmarks førende advokathus
inden for arbejds- og ansættelsesret? Så skal du
læse videre her.

Kort om os
Norrbom Vinding er et advokatﬁrma, som
yder rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret til virksomheder og offentlige
myndigheder.
Det er vores mål og vores vision altid at være
de bedste inden for arbejds- og ansættelsesret
i Danmark. Vi stræber efter altid at være det
naturlige førstevalg som samarbejdspartner
for såvel private som offentlige virksomheder.
Vi opererer ikke kun nationalt, men også internationalt – blandt andet igennem en række
samarbejdspartnere, herunder Ius Laborisalliancen, som vi er det danske medlem af, der
omfatter 1.300 specialiserede advokater inden
for arbejds- og ansættelsesret i 44 lande.
Vores hovedværdier er
•

Pionerånd – vi stræber efter altid at være
på forkant med nye tendenser.

•

Vi er grundige i alt, hvad vi laver. Det er
en betingelse for den høje kvalitet, som
vi er kendt for at levere.

•

Vi viser respekt for de opgaver, vi bliver
stillet, og vi er bevidste om, at vi arbejder
med et fagområde, hvor forståelse for
menneskelige aspekter, kultur og etik er
i højsædet. Vi viser respekt ikke kun over
for vores klienter, men også for den med
arbejder, den advokat og den organisation, som måtte sidde på den anden side
af bordet i en sag.

•

Musketerånd – vi har et godt sammenhold internt i huset, og vi udviser altid
omsorg og respekt for hinanden. Hos os
er alle led i fødekæden lige væsentlige.

•

Venlighed og godt humør – vi har en rar
og uformel omgangstone.

Rankings
The best in the market… Norrbom Vinding er
det advokatfirma i Danmark, som konsekvent
vurderes som ledende eller som markedsleder
inden for arbejds- og ansættelsesret.
Vi er også det advokatfirma, der rummer
flest advokater, der vurderes som førende i
Danmark inden for vores felt.
I 2018 blev Norrbom Vinding – som så mange
år tidligere – vurderet af Chambers. I den
forbindelse blev vi kaldt et:

”Employment powerhouse with
practitioners specialised in all
areas of labour law.”
Dertil kommer, at vi er det eneste advokat
firma, som har en partner ranket i kategorien
”Eminent Practitioner” i Chambers Europe.
Ud over den generelle ranking bliver de fleste
af firmaets partnere vurderet som førende af
internationale publikationer. Senest har vi
opnået at op imod dobbelt så mange partnere
hos Norrbom Vinding som i noget andet
advokathus er optaget i Who’s Who Legal
Labour, Employment & Benefits.
Også Legal500 ranker Norrbom Vinding som
blandt de bedste inden for feltet (Tier 1):

”Norrbom Vinding is ‘highly
specialised within its field’ and
‘understands the business’.”

Hvilken type sager lander hos os?
•

Principielle retssager fx ”Fedmesagen” –
er fedme et handicap?

•

Overenskomstforhandling fx for
Divisionsforeningen og DBU, som begge
er nogle af vores loyale klienter – vi har
gennem en lang årrække haft fingeren på
pulsen i forbindelse med både landshold
og klubfodbold.

•

Advokatundersøgelser fx den, der blev
udarbejdet i den sag, der populært
kaldes Helle Thorning-Schmidt
skattesagen.

•

Vi har tillige klienter i flybranchen,
hvor vi fx har repræsenteret SAS i
pilotsagerne, samt i mediebranchen,
hvor vi blandt andet repræsenterer DR
og TV2.

Hvorfor være stipendiat hos Norrbom
Vinding?
Som stipendiat hos Norrbom Vinding får du
mulighed for at afprøve dine færdigheder på
reelle problemstillinger inden for arbejdsog ansættelsesretten. Vi har sager for nogle
af Danmarks mest interessante private og
offentlige klienter, og som stipendiat vil du
blive inddraget aktivt i de sager, vi fører.
Som bachelorstuderende vil din primære
arbejdsopgave være at bistå vores fuld
mægtige og advokater med den daglige
sagsbehandling. Det betyder blandt an
det, at du kommer til at foretage informa
tionssøgninger, udarbejde notater og løse
andre juridiske opgaver. Opgaverne er et
supplement til dit studie, som giver dig
mulighed for at udvikle din teoretiske og
praktiske kunnen.

Som kandidatstuderende vil du i højere grad
samarbejde med vores advokater på konkrete
sager. Advokaterne involverer dig aktivt i
sagen fra start til slut, og din læringskurve vil
løbende stige. Målet er, at du efterhånden vil
blive tildelt opgaver, der minder om dem, som
vores fuldmægtige udfører. Det indebærer
også, at du blandt andet skal udarbejde
processkrifter, og at du helt generelt vil få
meget ansvar. Du vil selvfølgelig altid have
mulighed for løbende at sparre med dine
kompetente kollegaer, når der er behov for
det.
Du vil også få mulighed for at komme med til
møder med klienten og i retten. Også vores
interne uddannelse kan du deltage i, og vi
inddrager dig naturligvis i alle vores sociale
aktiviteter.

Hvad er ansættelsesvilkårene for stipendiater hos Norrbom Vinding?

Hvorfor være fuldmægtig hos Norrbom
Vinding?

Hos Norrbom Vinding er et godt arbejdsmiljø
i højsædet. Vi har en uformel omgangstone,
og her er ingen spidse albuer.

Hos os får du branchens bedste uddannelse
inden for arbejds- og ansættelsesret, og vi
arbejder efter en model, som vi kalder for
”mesterlære”.

Arbejdstiden for stipendiater er på ca. 15
timer om ugen, og du tilrettelægger den i vid
udstrækning selv. Hos Norrbom Vinding går
vi meget op i, at vores stipendiater får en god
uddannelse både hos os og på studiet. Vi er
derfor meget fleksible i vores planlægning af
vores stipendiaters arbejdstid både i løbet af
semestret og i eksamensperioderne.
Derudover tilbyder vi vores stipendiater:
•

En konkurrencedygtig løn på højde med
større advokatkontorer

•

Betaling af studiebøger

•

Betalt kantine- og frugtordning

•

Delvis fri med løn under specialeskrivningen mulighed for eget specialekontor

•

Fri adgang til vores bibliotek, juridiske
tidsskrifter mv.

•

Deltagelse i interne undervisningsaktiviteter

•

Gode sociale arrangementer

•

Mulighed for orlov i forbindelse med
studieophold i udlandet

Du bliver tilknyttet en eller flere faste
partnere. I tæt samarbejde løser I opgaver
inden for partnernes specialer. På den måde
lærer du alle dele af den juridiske proces at
kende af den bedste faglige kapacitet: Fra de
indledende møder med klienten og til sagen
afsluttes. Vi er under din ”læretid” lydhør
over for, hvilke dele af arbejds- og ansættel
sesretten, du gerne vil udvikle dine kompetencer inden for, og vi aftaler derfor løbende,
hvilke partnere det giver bedst mening, du
arbejder sammen med.

Hos os lærer du mere end bare paragraffer:
Du lærer klienterne at kende, deres branche
og kultur.
Med andre ord lærer du at navigere sikkert i
et farvand, hvor image, medier, politik, med
arbejderklima og kommercielle interesser
også er vigtige brikker i den optimale løsning
af klientens problem.
Vi sørger for, at alle husets fuldmægtige
holdes løbende ajour med vores interne uddannelse. Alle partnere hos Norrbom Vinding
deler ud af deres kompetencer ved jævnlige
undervisningsseancer. Vi gennemfører også
procedureøvelser, hvor vi ”sætter” en virkelighedstro retssag op og øver alle elementer i
en hovedforhandling.
Performance er en sammensat størrelse.
Derfor henter vi også andre kompetencer ind
– skuespillere og stemmetrænere mv.
Naturligvis kommer du også til at deltage i
den obligatoriske advokatuddannelse i regi
Advokatsamfundet. Du får fri med løn, når du
skal læse til advokateksamen, og vi hjælper
selvfølgelig med gode råd og sparring.

Hvilke opgaver får en fuldmægtig hos Norrbom Vinding?
Allerede fra din første dag vil du få udfordrende sager. Selvom du har et stort selvstændigt
ansvar for dine arbejdsopgaver, arbejder vi
også i teams – så du får rig mulighed for sparring med mere erfarne advokater, og du vil
blive hørt i sagernes strategiske overvejelser.
Dine opgaver som fuldmægtig hos Norrbom
Vinding vil typisk være:
•

Tovholder på større sager, fx retssager,
voldgiftssager og advokatundersøgelser

•

Udarbejdelse af processkrifter

•

Udarbejdelse af procedurenotater, materialesamlinger og ekstrakter

•

Mulighed for at føre egne retssager

•

Klientkontakt

•

Ad hoc rådgivning

DKK
EUR
•
Udarbejdelse af undervisningsmateriYES ale og medvirken i forskellige
NO
undervisningsforløb
YES
NO
•

Nyhedsskrivning

Hvorfor vælge et så specialiseret kontor fra
start?

Hvordan er det at være fuldmægtig hos
Norrbom Vinding?

•

Du vil arbejde sammen med og blive lært
op af nogle af Danmarks førende advokater inden for arbejds- og ansættelsesret.

Sebastian Alexander Buchwald, 2. års advo
katfuldmægtig

•

Vi arbejder med problemstillinger for
nogle af Danmarks mest interessante
private og offentlige klienter fx KL, DR,
Arla, DSB, Mærsk og SAS.

•

Du får erfaring med at arbejde med principielle sager inden for feltet.

•

Du får indgående kendskab til tilrettelæggelsen af både retssager, faglige
voldgiftssager og advokatundersøgelser.

•

Som fuldmægtig hos Norrbom Vinding
er det imidlertid ikke kun arbejds- og
ansættelsesretten, du kommer til at
prøve kræfter med. Selvom vi er et
specialistkontor, vil du også få bred
faglig erfaring – især med obligationsret,
procesret, forvaltningsret, erstatningsret
og persondataret mv.

”Som advokatfuldmægtig hos Norrbom Vinding
føler du dig virkelig værdsat for den, du er, og
for det, du kan. Jeg har i hvert fald aldrig følt, at
jeg bare er ”en i rækken”.
Når vi er med til møder og forhandlinger, som vi
ofte er, bliver vi hørt, hvis vi har input til sagen,
også i forhold til de strategiske overvejelser. Vi
er ikke bare ”med til pynt”, vi er der rent faktisk,
fordi vi må, og fordi vi kan bidrage til sagen, og
det er i hvert fald min opfattelse, at det er noget,
partnerne herinde sætter stor pris på. Det er
vores ansvar at holde overblikket i sagerne,
og det gør derfor også, at vi tit kender sagen
så godt, at vi netop kan være med på juridiske
overvejelser selv i komplicerede sager.”
Sophia Lykke Möglich, 1. års advokatfuldmægtig
”Som førsteårsfuldmægtig har det betydet
rigtigt meget for mig at falde ind i en fuldmægtiggruppe, hvor der ikke er nogen, der har
rundsave på albuerne. Der er altid hjælp at
hente, uanset om man har behov for at trække
på erfaring hos en anden fuldmægtig eller hos
en partner. Det er meget kendetegnende for
Norrbom Vinding, at der ikke er nogen, der er
nærige med at dele ud af deres viden.
Vi er en lille, men meget sammentømret
fuldmægtiggruppe. Vi forsøger altid at spille
hinanden gode, og vi står altid til rådighed for
hinanden – både på et fagligt og personligt
niveau. Selvom vi arbejder sammen hele ugen,
prioriterer vi også at se hinanden i vores fritid,
og vi holder derfor ofte sociale arrangementer
i fuldmægtiggruppen – nogle gange også sammen med studenterne. Selvom vi professionelt
er sparingspartnere, har vi det med andre ord
også rigtig godt med hinanden.”

Ansættelsesvilkår for fuldmægtige

Mulighed for udstationering

Selvom Norrbom Vinding er et mindre kontor, tilbyder vi stadig vilkår som svarer til,
hvad de store advokathuse tilbyder – i nogle
tilfælde endda bedre vilkår:

Som fuldmægtig hos Norrbom Vinding vil
du også få mulighed for udstationering fx til
advokatkontorer i udlandet.
Søren Terp Kristoffersen, 3. års fuldmægtig

•

Konkurrencedygtig løn

•

Fordelagtig pensionsordning, hvor Norrbom Vinding indbetaler 10 %

•

Hjemmearbejdsplads, herunder med
smartphone, MacBook og mulighed for
hjemmeopkobling

•

Sundhedsforsikring

•

Mulighed for eget kontor

•

5 feriefridage

•

Mulighed for orlov i forbindelse med
videreuddannelse i udlandet

•

Gode sociale arrangementer

Hvad kan fremtiden bringe?
Bare fordi du vælger et specialiseret kontor
fra start, er dette ikke ensbetydende med, at
du begrænser dine muligheder. Vi har tidligere medarbejdere sidende i de fleste brancher i
flotte stillinger – til illustration kan nævnes:
•

Faglige organisationer, fx DI og Finanssektorens Arbejdsgiverforening

•

I store virksomheder, fx FLSmidth A/S

•

Ved domstolene

•

I den offentlige sektor, fx Københavns
Kommune

”Jeg har siden september 2018 været udstationeret hos det britiske advokatfirma Lewis
Silkin. Lewis Silkin er en del af den international alliance af advokatfirmaer, der er
specialiseret i arbejds- og ansættelsesret (Ius
Laboris), som Norrbom Vinding også er en del
af.
Jeg har, siden min studietid, hvor jeg var på
udveksling i San Francisco, haft et brændende
ønske om på et tidspunkt at komme ud igen.
Jeg prøvede ideen af på et par af partnerne hos
Norrbom Vinding, og de var fra start positive. De aktiverede deres stærke relationer til
parterne hos Lewis Silkin, gav mig meget pæne
ord med på vejen, og nærmest før jeg havde
set mig om, var jeg blevet tilbudt halvandet
års udstationering på et advokatkontor med
adresse i City of London – en spadseretur fra
Covent Garden, St Paul’s Cathedral og River
Thames.
Selvom min fuldmægtigtid er blevet forlænget,
fordi jeg er blevet udstationeret, så er det det
hele værd. Jeg kommer jo på et tidspunkt hjem
og kan meget mere, end da jeg tog afsted. Jeg
kan i hvert fald bare sige, at jeg glæder mig
meget over at være ansat et sted som Norrbom
Vinding, hvor jeg kan få mine professionelle og
personlige ambitioner opfyldt.”

Norrbom Vinding
facts

Norrbom Vinding rådgiver offentlige og
private virksomheder inden for alle dele af
arbejds- og ansættelsesretten.
Men vi gør mere end det. Vi giver råd, der ikke
kun er optimale i forhold til juraen. Men som
også varetager alle andre relationer, der har
betydning for den enkelte klient.
Vi har en stærk international profil og et tæt
samarbejde med specialister som os selv i alliancen Ius Laboris, Global Human Resources
Lawyers.
Derfor er vi de største i Skandinavien og Danmarks førende inden for HR-jura.

Norrbom Vinding
Amerikakaj
Dampfærgevej 26
DK-2100 Copenhagen Ø

+45 35 25 39 40
info@norrbomvinding.com
www.norrbomvinding.com

