KONFERENCE FOR
ADVOKATSEKRETÆRER,
PARALEGALS OG PA´ER
Få nye faglige vinkler, tools, inspiration samt energi
og redskaber til øget arbejdsglæde og mindre stress.
Tilmeld dig på www.juc.dk/app20
Konferencen følger alle anbefalinger
ift. afstand, hygiejne m.m.

Nye krav, kvalifikationer og udviklingsmuligheder
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Advokatbranchen under omstilling
Nye kvalifikationer, nye kompetencer
Nye udviklings- og karrieremuligheder
Digitalisering og digitale tools
Projektledelse og sagsstyring i hastigt tempo
Energi, arbejdsglæde og samarbejde
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ADVOKATSEKRETÆRER OG
PARALEGALS I FOKUS
FAGLIG UDVIKLING, NYE KOMPETENCER, DIGITALE TOOLS, STRESS, DYNAMIK, SAMARBEJDE OG PERSONLIG UDVIKLING

PRAKTISK INFORMATION
24.
SEP.

7
LEKT.

Nu sættes der fokus på advokatsekretærer, paralegals, PA´er og sagsbehandlere. Det er en
gruppe medarbejdere, der udfører et enormt arbejde og stadig mere krævende opgaver i
advokathusene, men som sjældent er i centrum.
JUC åbner dørene for en konference, hvor kvalifikationer og faglig udvikling vendes og perspektiveres af en række spændende faglige kapaciteter og personligheder.
Konferencen er fyldt med faglige input, redskaber, digitale indsigter samt inspiration til
nye måder at gøre tingene på, foruden stærke metoder til at mindske stress og personlige barrierer, øge arbejdsglæden og det gode samarbejde.
I konferencens hovedspor koncentrerer vi os om de faglige kvalifikationer og nye krav, der
til stadighed udfordrer advokatsekretærer, paralegals og PA´er i deres arbejde, men som
også åbner døre til faglig udvikling og nye spændende arbejdsområder. Ikke mindst sættes
der fokus på digitaliseringen af advokatbranchen, digitale tools og redskaber.
Efter frokost deles konferencen op i to faglige spor, som giver dugfriske input og aktuelle
problemstillinger fra hhv. det selskabsretlige og ejendomsretlige område, således at man
kan tilpasse konferencen til sit faglige interessefelt og sammensætte indholdet til sit specifikke behov.
Sporene giver dig både de nyeste juridiske indsigter samt konkrete digitale tools , som kan
anvendes direkte og give inspiration til dit daglige arbejde.

KR.
4.995
ekskl. moms

Afholdes kl. 08.30 – 17.00 på Copenhagen Mariott,
Kalvebod Brygge 5, 1560 København V

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/APP20
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OM KONFERENCEN

KONFERENCENS HOVEDSPOR

FORMÅL

08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkomst v. JUC

09.05

Få et kig ind i fremtiden på supportfunktioner i den juridiske branche, når vi
runder nye ledelsesformer, trends og efterspurgte kompetencer
Liselotte Lyngsø, Founding Partner, Future Navigator
Aldrig har der været så kort afstand fra at forestille sig noget og så til at kunne gøre
det! Covid-19 har på mange måder sat turbo på automatisering, dataindsamling
og online kommunikation. I New Zealand måler de nu hele landets succes baseret
på trivsel. Få inspiration til, hvordan du selv spotter de afgørende trends og overvej
hvilke kompetencer, der bliver vigtige at træne

09.45

Advokatsekretærer og paralegals - udvikling og kvalifikationer
Kenneth Oldenburg, Stine Brammer Kruse og Izabela Henriques, Juridisk ServiceBureau
Nye kompetencer og kvalifikationer, øget specialisering, digitalisering og fleksibilitet er nøgleordene for denne uundværlige medarbejdergruppe, der placerer sig
stadig mere centralt og nu også i høj grad gør karriere - også sent i arbejdslivet.

10.30

Pause

10.45

Sagsstyring og projektledelse i et stresset minefelt
Mark Mayland, Personlig Workflow
Advokatsekretærer, paralegals og PA´er varetager koordinering af stadig flere og
mere komplekse sager og projekter med mange parter. Mark er ekspert i personligt
workflow og kompetenceudvikling og stiller her skarpt på effektiv sagsstyring og
projektledelse med balancering af mange forskellige, ofte modsatrettede interesser.

11.30

Den digitale advokatbranche - et kig på nye tools og tendenser
Niels Chr. Ellegaard, Plesner
Digitaliseringen af advokatbranchen er allestedsnærværende og har afgørende
betydning for processer og arbejdsgange, ikke mindst for advokatsekretærer og
paralegals. Automatisering og kunstig intelligens vil give flere muligheder for effektiv sagsbehandling, rådgivning, dialog og kommunikation. Her gøres status over
udviklingen, hvilke områder der især styres af digitale teknologier, og hvad vi kan
forvente os i de næste par år.

12.00

Frokost

Konferencen har til formål at adressere de vigtigste faglige udfordringer i advokatsekretærernes, paralegals og PA´ernes arbejde og dagligdag, såvel direkte faglig opdatering, nye konkrete redskaber og networking samt ikke mindst energi og metoder til
mere arbejdsglæde og optimeret samarbejde.

INDHOLD

Konferencens talere kommer både fra advokatbranchen, fra virksomheder og myndigheder samt selvstændige konsulenter.
Her gives både overordnede views på advokatbranchens udvikling og målgruppens nye
roller og kvalifikationer, samt en lang række konkrete input både til den juridiske opdatering og digitale tools, foruden spændende
input til den personlige udvikling, stressminimering og mindfulness.

UDBYTTE

Her får du masser inspiration til nye kompetencer, faglig udvikling og opkvalificering.
Men ikke mindst får du direkte faglige input, konkrete nye værktøjer tips og de nyeste
opdateringer. Du møder de centrale myndigheder herunder Erhvervsstyrelsen samt
Tinglysningsretten og har mulighed for at gå i dialog omkring ny administrativ praksis,
m.h.p. at forbedre din sagsbehandling og undgå en række faldgruber. Du kommer m.a.o.
et skridt foran.
Endelig får du uvurderlige input til din egen personlige udvikling, gennemslagskraft,
mindskelse af stress og bedre samarbejde.

MÅLGRUPPEN

Konferencen er rettet mod advokatsekeretærer, paralegals, PA´er, sagsbehandlere, juridiske assistenter samt alle øvrige der supporterer eller bidrager i de juridiske processer, til
rådgivning eller klienthåndtering.

TILMELD DIG PÅ
WWW.JUC.DK/APP20
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13.00

SPOR 1

Det selskabsretlige spor

SPOR 2

Det ejendomsretlige spor
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SPOR 1

Det selskabsretlige spor
13.00

Selskabsretlige hovedbrud for sekretærer og paralegals
Morten Maagaard Rasmussen, FOCUS Advokater
Her kommer vi rundt om nogle af de problematikker inden for bl.a. M&A, køb
og salg, etableringer, omstruktureringer, generationsskifter m.v., der er svære og
komplekse og ofte volder vanskeligheder i sagsstyring, kontrakter og registreringer. Indlægsholderen er specialiseret inden for selskabsret og rådgiver om
aktionærforhold og ejerstrukturer, selskabsetablering, omstruktureringer, fusioner
og spaltninger samt oprettelse af ejeraftaler.

14.00

Updates og nyudviklinger fra Erhvervsstyrelsen
Daniel Beattie og Jesper Bertelsen, Erhvervsstyrelsen
Med ansvaret for lang række af de centrale systemer og brugerflader for registrering og indberetninger for virksomheder, adresserer Erhvervsstyrelsen de
områder, der kan give vanskeligheder i registreringer og indberetninger samt
giver indblik og overblik over udviklingstiltag og tendenser.

15.00

Pause – retur til hovedspor

SPOR 2

Det ejendomsretlige spor
13.00

Nye udviklinger og aktuelle issues på det ejendomsretlige område
Luise Christensen, Accura
Ejendomstransaktioner i bredt perspektiv - indgåelse af aftaler fra A-Z, herunder
med fokus på udfordringer i Due Diligence fasen, forhandlingerne og ved indgåelse af aftaler. Oplægget vil bl.a. komme ind på tendenserne i ejendomsmarkedet, herunder hvad der rører sig på markedet for både boliger, erhverv, logistik
m.v. og hvad investorerne har fokus på.

14.00

Tinglysning og digital sagsbehandling – særlige fokusområder
Brian Pedersen Veie, Tinglysningsretten i Hobro
Komplekse ejendomstransaktioner og sikring af disse ved faste tinglysningsformuler og en stærkt lovreguleret tingbog. Oplægget vil komme ind på projektstadieejerlejligheder, og hvordan nogle rettigheder kan sikres ved tinglysning,
mens det ikke er tilfældet for andre, og den digitale juridiske sagsbehandling i
tinglysningssystemet og udviklingstendenser.

15.00

Pause - retur til hovedspor

HOVEDSPOR FORTSAT ...
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15.20

Skyggesider – dine egne personlige barrierer (Via zoom)
Annelise Warrer, Nykredit
Alle har en skyggeside, som kan hæmme handlekraft og spænde ben for
at arbejde optimalt og nå dine mål. Annelise giver her en grundlæggende
introduktion til skyggearbejde, og hvordan du identificerer dine egne største
skyggesider og arbejder målrettet med dem.

16.10

Et boost til din arbejdsglæde
Rikke Østergaard, Erhvervssociolog og foredragsholder
Rikke Østergaard er sociolog og mentaltræningsekspert. Hun er specialist i
stress, konfliktløsning, samarbejde, mindfulness og ikke mindst arbejdsglæde.
Rikke er en yderst inspirerende foredragsholder og forfatter til de to bøger,
"Sluk Emhætten - træn din hjerne og træf bedre beslutninger" og "TAK!" om
taknemmelighed som vej til mere energi og arbejdsglæde.

17.00

Farvel og på gensyn
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