NYT JOB

JESPER FURBO-HALKEN fra Lett Advokatpartnerselskab, København til Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, København.

MERE FOKUS PÅ KLIENTEN
Hvorfor skifter du job?
Jeg har valgt at gøre det omvendte af, hvad de fleste andre gør, når
de skifter job. Efter otte år hos Lett, hvor jeg startede som studentermedhjælper, senere blev fuldmægtig og advokat med speciale i
erhvervslejeret, fik jeg lyst til både at udvikle mit speciale og arbejde
mere bredt inden for fast ejendom.
Hos Lett var jeg en del af en lille specialistafdeling, hvor vi primært arbejdede med erhvervslejeret. Her hos Nielsen Nørager har jeg
mulighed for at dyrke mit speciale, men samtidig har jeg mulighed
for i højere grad end tidligere at kombinere det med andre opgaver
inden for samme område. Vi er 30 advokater, og her er jeg advokat for
mine klienter, som kan efterspørge mange kompetencer. Det passer
mig rigtig godt, for efter fem år har jeg godt styr på mit speciale
og vil gerne styrke min faglige ekspertise inden for for eksempel
entrepriseret og overdragelse af erhvervsejendomme.

andre har en mere akademisk baggrund. Vi er en bredt sammensat
gruppe, og det, synes jeg, er med til at skabe en kultur, som er
givende for os alle.

Hvordan er det at gå fra et større til et mellemstort advokatkontor?
Jeg har været glad for at være hos Lett, som er et af de større advokatfirmaer. Som fuldmægtig synes jeg, at det er en fordel at være i
et større firma, hvor du får masser af muligheder for at udvikle dig,
en solid uddannelse og et stort netværk. Men som tredjeårs advokat
synes jeg, at der kan være andre fordele ved at være et mellemstort
sted som Nielsen Nørager. Det er en optimal størrelse for mig lige nu,
for det er klart, at der er mere råderum og mindre administration,
fordi der er kortere afstand mellem os.
Advokaterne i Nielsen Nørager kommer mange forskellige steder
fra – nogle af mine nye kolleger kommer fra de større advokathuse,

Hvilke udfordringer er der ved jobskiftet?
Det er på en gang både spændende og en stor udfordring, at mit
arbejde skal forme sig mere ud fra klientens forskellige behov. Det
er spændende, for det betyder jo, at klientens opgaver hen ad vejen
er med til at forme min faglighed ud fra den betragtning, at det
skaber værdi for klienten at have en bestemt advokat at vende alt
inden for fast ejendom med. Jeg plejer primært at operere inden for
et mere snævert speciale, og derfor bliver det naturligvis en spændende udfordring fremover at få mulighed for også at beskæftige
mig mere med nye faglige områder.
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Hvad giver jobskiftet dig personligt?
Jeg synes, at jeg får en masse god energi ud af det. At skifte job
er lidt af et wake up-call forstået på den måde, at man får øjnene
op for, at det faktisk er muligt at gøre tingene på en anden måde.
Samtidig skal du møde op på arbejde hver dag og bevise, hvad du
kan, modsat når du har været otte år på samme arbejdsplads.
Tidspunktet for jobskiftet hænger sammen med, at jeg som tredjeårs advokat naturligt nok tænker over min karriere på sigt, og her
har jeg søgt at finde en advokatvirksomhed, hvor der er meget høj
faglighed samtidig med, at der er et uformelt miljø, sådan at det
ikke bliver alt for stift.

