
 

 
 

Er DU vores ny advokatsekretærelev? 
 
Vi søger en advokatsekretærelev med tiltrædelse i foråret 2020. Vi venter dog gerne på den helt 
rigtige elev, selv om du først er færdig med din skolegang til sommer. 
 

Det forventer vi af dig: 
• Du har en HHX uddannelse. 
• Du er kvik og lærenem,  
• Du kan arbejde selvstændigt og tage initiativ. 
• Du er social anlagt og vil gerne være en del af et fagligt stærkt team, hvor vi arbejder tæt 

sammen. 
• Du bor i Struer eller lokalområdet tæt på Struer. 

 

Det kan du forvente: 
• Du får en uddannelse som advokatsekretær. Hovedforløbet tager 2 år, hvor du undervejs har 

10 skoleuger fordelt på 6 skoleophold på Mommark Handelskostskole. Hertil kommer en 
uges fagprøve. 

• En arbejdsplads med et tæt forhold til kollegaerne, idet vi kun er to advokater, en sekretær, 
en piccoline – og så DIG! 

• Et spændende arbejdsmiljø i Business Park Struer, så selv om vi er et lille firma, så er her 
masser af liv og spændende aktiviteter. 

• En tæt kontakt til kontorets klienter og samarbejdspartnere med meget varierende 
arbejdsopgaver. 

 

Om Hjorth Advokatfirma: 
Jeg grundlagte Hjorth Advokatfirma i 2016 efter at have været partner i Smith Knudsen 
Advokatfirma siden 1995. Jeg har boet i Struer siden 1987, hvor jeg startede som fuldmægtig hos 
advokat Smith Knudsen. Jeg er stolt over at være advokat, og det er vigtigt for mig at kunne mærke 
mig selv og have hjertet med i mit arbejde. Der er op- og nedture sammen med klienterne, og der er 
meget på spil; store følelser – skæbner. Og tillid som man skal leve op til. 
I marts 2018 ansatte jeg Charlotte Hollænder som fuldmægtig. Hun er netop blevet advokat, og 
sammen med vores advokatsekretær Anette Borup og vores piccoline Cecillie udgør vi et rigtig godt 

”Hjorthe-team”      . 
Med venlig hilsen  

Karsten Hjorth Larsen 
 
 
 
 
 

Send din ansøgning hurtigst muligt til: 
adv@karstenhjorth.dk 

 
Har du spørgsmål, så ring til Anette: 29991633 
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J u l e f r o k o s t  😊  
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