
Djøf Advokat

Udvalgte arrangementer 2019 

Her får du et udpluk af første halvårs arrangementer i Djøf Advokat.

12. marts 2019 kl. 18.00 hos Djøf i Gothersgade, København

Højesterets udvikling og rolle i det danske samfund
I Højesteret træffes beslutninger med enorm betydning for samfundet. Få et unikt indblik i 
Højesterets rolle og udvikling, når tidligere præsident Børge Dahl, dommer Lars Hjortnæs og 
advokat Eigil Lego Andersen deler ud af deres oplevelser og erfaringer.

20. marts 2019 kl. 18.00 hos Djøf i Gothersgade, København

Unges kriminelle adfærd på nettet (Dansk Kriminalistforening)
Hvordan har kriminalitetsbilledet blandt de unge ændret sig i vores samfund, og hvor peger 
forebyggelsespilen hen? Lektor Jacob Demant og to konsulenter fra Det Kriminalpræventive Råd 
giver indblik i hovedlinjerne i forskningen på området og i dansk praksis.

28. marts 2019 kl. 17.30 hos Djøf i Gothersgade, København

Forholdet mellem eksterne og inhouse-advokater
Få inspiration til at opnå en bedre forståelse for fælles værdiskabelse mellem inhouse-advokaten 
og den eksterne advokat til glæde og gavn for begge parter. 

3. april 2019 kl. 18.00 hos Djøf i Gothersgade, København

Den internationale advokat
Som ung advokat er det vigtigt at have et internationalt udsyn og få etableret et internationalt netværk. 
Få et særligt indblik i, hvad internationale erfaringer har betydet for forskellige advokater i Danmark.

24. april 2019 kl. 17.30 hos Djøf i Gothersgade, København

Sådan gennemfører du retssagsprøven
Få praktiske værktøjer til at gennemføre din retssagsprøve, når to erfarne censorer og en bestået 
prøvekandidat giver dig et unikt indblik i retssagsprøven og deler ud af deres råd og erfaringer.

8. maj 2019 kl. 18.00 hos Djøf i Gothersgade, København

Grundlæggende forhandlingsteknik
Bliv mere sikker i rollen som forhandler og skab bedre resultater. Dette eftertragtede kursus giver dig 
velafprøvede forhandlingsteknikker, så du vil føle dig klædt meget bedre på til fremtidige forhandlinger.

Se flere arrangementer og hold øje med, hvornår du kan tilmelde dig på djoef.dk/djoefadvokat

Følg også Djøf Advokat på Facebook og LinkedIn. Tænk længere



Djøf Advokat

Udvalgte studieture og 
konferencer 2019

Følg også Djøf Advokat på Facebook og LinkedIn. Tænk længere

Konference
28. maj 2019 kl. 17.00 hos Center for Ledelse, København 

Djøf Advokats Ledelseskonference
Det er bydende nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at fremme god og synlig ledelse på de danske 
advokatkontorer, hvis branchen fremover skal tiltrække og fastholde de unge talenter. Få præsenteret 
resultaterne fra Djøf Advokats store ledelsesundersøgelse og deltag i debatten om fremtidens ledelse i 
branchen.

Konferencer i udlandet
Vil du styrke din faglige profil og dit internationale netværk? Tag med Djøf Advokat på konference for 
europæiske og amerikanske advokater til en uhyre attraktiv pris med tilskud fra Dreyers Fond.

4.-7. april 2019 i Chișinău, Moldova  20.-23 juni 2019 i Rom, Italien

EYBA Spring Conference    EYBA Summer Conference & EGM
i Moldova     i Rom
   

Studietur
9.-12. maj 2019 kl. 17.00 i Strasbourg og Champagne, Frankrig

Djøf Advokats studietur til Strasbourg og Champagne
Hvad er fremtidsudsigterne for Storbritannien uden EU og EU uden Storbritannien? Og hvor er 
menneskerettighederne egentlig på vej hen? Vi stiller skarpt på EU efter Brexit og fremtidsudsigterne 
for EMRK på denne korte studietur til Strasbourg efterfulgt af et visit i ét af verdens mest kendte 
vinområder, Champagne.

Se flere arrangementer og hold øje med, hvornår du kan tilmelde dig på djoef.dk/djoefadvokat

Her får du et udpluk af første halvårs studieture og konferencer i Djøf Advokat.


