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Serviceminded advokatsekretær med det store overblik 

 
Som advokatsekretær har jeg erfaring med sagsbehandling, brevskrivning, journalisering, 

dokumenthåndtering, håndtering af post, fakturering, telefonbetjening, kundebetjening, kalenderstyring, 

arkivering, samt bogholderi. 

 
Jeg kan rigtig godt lide at have med kontorarbejde at gøre, herunder løse opgaver, have orden og 

systematik i tingene, sørge for at tidsfrister overholdes, have kontant med folk m.v. For mig er det 

vigtigt at have orden og overblik i forbindelse med kontorarbejde, hvilket jeg godt kan lide at have i min 

hverdag. Derudover kan jeg rigtig godt lide at arbejde selvstændigt, skrive og formulere mig skriftligt. 

 
ERHVERVSERFARING 
 
 
 
 
2010 -2014 Advokatsekretær hos Advokatfirmaet, Løgstør 
                    Primære arbejdsopgaver: 

 Ejendomshandler - herunder ekspedition og (digital) tinglysning af skøde m.v., 

 Inkassosager 
 Skilsmissesager/bodelingssager 
 Tinglysning af bodelingsoverenskomster og skifteretsattester 
 Selskabsregistrering - herunder registrering af nye selskaber og ændring af 

selskabsforhold 
 Lejesager 
 Udarbejdelse af dokumenter og kontrakter 

 Bogholderi, brevskrivning såvel selvstændigt som efter diktat,  
 Journalisering, fakturering, telefonbetjening og kundebetjening. 
 Erfaring med Advopro  5

 
 
2008 -2010 Advokatsekretærelev hos Advokaterne, Nibe 
 Primære arbejdsopgaver: 
 

 Inkassosager 
 Ejendomshandler 
 brevskrivning såvel selvstændigt som efter diktat 
 bogholderi, journalisering, fakturering og telefonbetjening 
 Erfaring med Advopro 5 
 Været på kursus i digital tinglysning 

 
2008 Receptionist/kontorassistent hos Tandklinikken 
 Primære arbejdsopgaver: 

 Kundebetjening 

 Telefonbetjening 
 Registrering af tider i Edb-systemet 
 Håndtering af regninger. 

 
2001-2008 Rengøring, barnepige, virksomhedspraktik, skolepraktik (anvendte systemet C5) 
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UDDANNELSE 
 

 

2008-2010 Advokatsekretærskolen, Mommark Handelsskole 

2006-2008 HG2, Aalborg Handelsskole 

2004-2005 Aalborg teknisk skole/frisørskolen 

2003-2004 10. klasse på Løgstør skole 

 
 

Fritid 
 
I min fritid bruger jeg tiden på min familie og veninder/venner, min hund, motion, en god bog, og på 
kreative ting, såsom fotografering.  Jeg er meget glad for portrætfotografering og står ofte for at tage 
billeder, når hele familien er samlet .
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2008 -2010 Advokatsekretærelev hos Advokaterne J.J. Borregaard, Niels Pedersen og Carl-Sejr 

 
Jespersen, Nibe 

 
 Her arbejdede jeg med inkassosager, ejendomshandler, brevskrivning såvel 

selvstændigt som efter diktat, bogholderi, journalisering, fakturering og 

telefonbetjening.


 Erfaring med Advopro 5



 Været på kursus i digital tinglysning

 
2008 Receptionist/kontorassistent hos Tandklinikken i Løgstør 
 

 Arbejdsopgaver: kundebetjening, telefonbetjening, registrering af tider i Edb-systemet
 

samt håndtering af regninger. 
 
2001-2008 Rengøring, barnepige, virksomhedspraktik, skolepraktik (anvendte systemet C5) 
 
 

 

UDDANNELSE 
 

 

2008-2010 Advokatsekretærskolen, Mommark Handelsskole 

 

2006-2008 HG2, Aalborg Handelsskole 

 

2004-2005 Aalborg teknisk skole/frisørskolen 

 

2003-2004 10. klasse på Løgstør skole 

 
 

Fritid 
 
I min fritid bruger jeg tiden på min familie og veninder/venner, min hund, motion, en god bog, og 

på kreative ting, såsom fotografering.  

 


