Konference for advokatsekretærer, paralegals og PA'er
Nye spændende vinkler, faglig viden og inspiration og
redskaber til advokatsekretærernes centrale funktioner
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Advokatsekretærernes, paralegals og PA´ernes rolle i fokus!

Moderator:
Danni Liljekrans

Partner og feedbacknørd Feedwork

Stærke faglige indlæg til løft og inspiration af dine juridiske kompetencer,
samt teknikker og inspiration til effektivt workflow og personlig udvikling

Danni Liljekrans har en master i Ledelse og Organisationspsykologi fra Aalborg Universitet, men er egentlig
uddannet civilingeniør i robotteknologi. I stedet for
at udvikle robotter, har han siden 2014 beskæftiget
sig med at udvikle ledere og teams. Danni er en stærk
foredragsholder og dragende storyteller.

Igen i 2022 afholder JUC konferencen for dig som er advokatsekretær, paralegal, PA, sagsbehandler, juridisk assistent eller andre funktioner i advokatkontorerne.
Og i år kan vi præsentere en helt unik agenda !
Her tilbyder vi først og fremmest et særdeles stærkt fagligt program på en række forskellige
juridiske områder, og samtidig spiller vi ind til både effektive arbejdsmetoder og -teknikker,
samarbejde, stresshåndtering og personlige kompetencer i en række inspirerende indlæg.
På konferencens første del sætter vi spot på advokatsekretærernes, paralegals og PA´ers
centrale funktioner med koordinering, juridisk support, dokumenthåndtering og som
limen i mange vigtige arbejdsprocesser - samt en række metoder og teknikker til styrkelse
af flowet i disse funktioner.
Efter frokost åbner konferencen op for det faglige program, der i år som noget helt nyt
tilbydes som en menu af juridiske indlæg fra nogle landets stærkeste eksperter.
I tre forskellige workshops leveres en række højaktuelle, intensive og dybtgående indlæg
fra en række centrale juridiske områder, bla. selskabsret, tinglysning, insolvensret, inkasso,
GDPR og persondataret. Dette giver en unik mulighed for at shoppe og skræddersy et
fagligt program fuldstændig til dit juridiske fokus.
Alt i alt tænker vi - et særdeles spændende program med masser værdi og inspiration
til denne uvurderlige medarbejdergruppe i advokatfirmaerne.

Med venlig hilsen

Spændende talere:
Manuela Munkholm

Daiga Grunte-Sonne

Gunvor SundgaardHappe

Lars Bunch

Brian Oswald

Brian Pedersen Veie

Jon Kjær Nielsen

Michael Groser

HR-chef
Dahl Advokater

Advokat (L) og partner
Sundgaard Advokater

Foredragsholder, underviser
Oswald Law

Foredragsholder, forfatter
og ledelsesrådgiver

Director, advokat
Kromann Reumert

Advokat og partner
Plesner

Sekretariatsleder
Tinglysningsretten i Hobro

Enneagram fordragsholder
underviser og forfatter

Anders Chr. Loiborg Larsen
Conference Manager
E-mail: acl@juc.dk - Direkte: 26 77 05 81
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Om konferencen
Årets centrale agendaer og særlige vinkler

På dette års konference ønsker vi at spille ind til tre afgørende indgangsvinkler til
advokatsekeretærernes, paralegals og PA´ernes arbejdsfunktioner.
Først og fremmest har vi i år fokus på at tilbyde et stærkt juridisk fagligt program
og dermed et helt særligt fagligt udbytte. Derudover sætter vi fokus på workflowet
i rollen som koordinator og tovholder på et utal af sager og sammenhænge.

Konferencens hovedspor
08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkomst v. JUC og ordstyr Danni Liljekrans

09.15

Fra uddøende race til fremtidens fundament og nøglemedarbejder
Manuela Munkholm, HR manager, DAHL Advokatfirma
Advokatsekretærer, paralegals og PA´er udfylder en kritisk og uundværlig funktion i
advokatvirksomhederne, såvel med administrative opgaver, som blæksprutte, projektleder og ofte first line på juridiske opgaver. Og der stilles stadig større krav til
effektivitet, fleksibilitet og faglige kompetencer, såvel administrative, digitale tools og
ikke mindst større juridisk indsigt.

Og ikke mindst sætter vi spot på de personlig og menneskelige kompetencer, herunder med en forrygende præsentation af ennyagram-persontypologien til dybere
forståelse af egne personlige egenskaber og øvrige persontyper på kontoret.

Manuela Munkholm er HR-manager i Dahl Advokatfirma, og tidligere i DLA Piper og har
derfor stor forståelse og klare holdninger vedr. krav og kompetencer, der forventes af
disse centrale supportmedarbejdere både i store og mellemstore advokatselskaber.

Stærke juridiske indlæg og talere

Der er i år lagt vægt på et fagligt program, hvor du kan få værdifulde input til dine
specifikke juridiske kompetencer og inspiration inden for andre retsområder.
I eftermiddagsprogrammet kan du shoppe imellem en række stærke juridiske
indlæg, hvor nogle af landets førende advokater og eksperter vil give dig intensive
introduktioner, ny viden, opdateringer og inspiration inden for bl.a. selskabsret,
tinglysning, inkasso, insolvensret, GDPR og persondataret.

10.15

Pause

10.30

Personlig effektivitet - nå mere og bevar arbejdsglæden
Jon Kjær Nielsen, Foredragsholder, forfatter og ledelsesrågvier
Her adresseres den dynamiske, travle og til tider pressede rolle som koordinator, sagsbehandler og tovholder ofte under tidspres i et hektisk miljø på advokatkontoret.
Jons foredrag i personlig effektivitet lærer deltagerne at spare en time om dagen ved
at holde fokus på det væsentlige og samtidig undgå de værste tidsrøvere.
Foredraget afliver myten om, at vi skal være færdige før vi kan være tilfredse, og viser
i stedet enkle og stærke metoder til at sikre overblik, opnå fremdrift og navigere i
junglen af distraktioner - med arbejdsglæde og god samvittighed.

Indlægsholder

Manuela Munkholm
har haft HR-ansvaret i
både store og mindre
advokatvirksomheder

11.15

Super hukommelse: "Sådan husker du alt!”
Brian Nygaard Oswald, Foredragsholder, Oswald Law
I dette indlæg vil du få en sjov og stærkt brugbar indføring i nogle oldgamle hukommelsesteknikker!
Du lærer nogle helt konkrete redskaber, som du kan bruge direkte i din hverdag (både
på arbejdet og i privatlivet), således at du kan huske aftaler, navne, ansigter, årstal,
tidspunkter, sagsdetaljer… og meget mere! Efter dette indlæg kan du (med lidt øvelse)
smide kalenderen og huskesedlen ud - for du lærer at have det hele i dit hoved!

12.00

Frokost

13.00
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SPOR 1

Selskabsret og Tinglysning

SPOR 2

GDPR og persondata

SPOR 3

Insolvens og inkasso
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Spor 1

Selskabsret og tinglysning
13.00

Fokuspunkter i selskabsretten og samspillet med Erhvervsstyrelsen
Lars Bunch, advokat og partner i Plesner
Med en baggrund 15 år som kontorchef og underdirektør i Erhvervsstyrelsen,
herunder i Center for CVR Registrering, er Lars Bunch nu på den anden side
af bordet som advokat og partner i Plesner og en af de førende eksperter i
erhvervs- og selskabsret.
Her giver han status på det erhvervsretlige ormråde, såvel udvikling i lovgivning
og retspraksis og ikke mindst samspillet med Erhvervsstyrelsens systemer og
platforme, og håndtering af de ofte komplekse selskabsregistreringer.

14.00

Aktuelt om tinglysning og brugerfokus i krydsfeltet mellem forskellige
rådgivere og private
Brian Pedersen Veie, Sekretariatschef, Tinglysningsretten i Hobro
Indlægget vil omfatte nyeste vedr. tinglysning og tinglysningsafgift, og vil herudover
sætte fokus på brugeres ønske om rådgivning og Tinglysningsretten mulighed for
at give vejledning - i krydsfeltet mellem forskellige rådgivergrupper og private som
anmeldere. Kan forventningsafstemning føre til en bedre brugeroplevelse.

Spor 3

Insolvens og inkasso
13.00

Tvangsopløsninger, konkurser og rekonstruktioner: Hvad, hvornår og hvordan?
Gunvor Sundgaard Happe, Advokat (L), partner, Sundgaard Advokater
Der gives en kort intro i de forskellige konstruktioner og en opsummering af, hvad
man skal være særligt opmærksom på ved den praktiske håndtering af sagerne, herunder opmærksomheden på fristerne og vigtigheden af gældbogen. Endelig – lidt om
de nye rekonstruktionsregler, herunder reglerne om forebyggende rekonstruktion, der
forventes at træde i kraft her til sommer (direktivbaseret).

14.00

Inkasso
Brian Nygaard Oswald, Foredragsholder, Oswald Law
I dette indlæg vil du få en lang række input, som du kan tage direkte med hjem
og bruge i din daglige inkasso-sagsbehandling. Der vil være tale både om en god
blanding af en række praktiske fifs, information om juridiske spidsfindigheder og/
eller information om nyheder mv. Emnerne vil blive tilpasset udviklingen af regler
og praksis frem til dagen, men vil f.eks. kunne være: Persondata, rykkergebyrer,
betalingspåkrav, udlæg, trangsbeneficiet, fogedretsmødet mv.

15.00

Pause - retur til hovedspor

Spor 2

GDPR og persondataret
13.00

GDPR set fra oven - centrale elementer i arbejdet med persondata
Daiga Grunte-Sonne, Director, advokat, Kromann Reumert
Arbejdet med implementering af GDPR i virksomheder og myndigheder har
stået på i 4 år, og er en central og aktuel problemstilling overalt i erhvervslivet.
Dataanvendelsen eksploderer i disse år, og datareguleringen vil tilsvarende
blive kraftigt intensiveret i det kommende årti.
Her får du en powerintro til området, de centrale fokusområder og hvilke elementer der er afgørende for virksomhederne i deres governance nu og i fremtiden.

14.00
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Højaktuelle issues om GDPR - ny lovgivning, principielle sager mm.
Daiga Grunte-Sonne, Director, advokat, Kromann Reumert
I dette indlæg sættes spot på de spørgsmål der er stærk fokus lige nu for DPO´er,
privacy-ansvalrige og alle der arbejder med persondata, herunder problematikker
om cloud, tredjelandsoverførsler, cookies, samtykke, databehandlere, AI mm.
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Indlægsholder

Michael Groser er forfatter,
foredragsholder og en
medrivende og
underholdende
formidler af
Enneagrampersontypologien

Hovedspor fortsat ...
15.20

Enneagrammet - kend din profil og dine ressourcer, og dine kollegers ...
Michael Groser, Foredragsholder og underviser
Foredraget/workshoppen, med omdrejningspunkt i personprofileringsværktøjet,
Enneagrammet, handler om hvordan vi mennesker opfører os og hvorfor. Med
udgangspunkt i hver medarbejders styrker og kompetencer, gives alle input og indsigter til at forstå sig selv og andre bedre, samt redskaber til et endnu mere frugtbart
og konstruktivt samarbejde/kommunikation/lederskab med andre.
For at få det optimale udbytte, inviteres du til at undersøge din Enneagram Profil,
med Enneagram Profil Analysen. Det tager ca. 10 minutter og er i sig selv en sjov
og lærerig oplevelse. Ifbm. analysen modtager du en udførlig rapport over hvilken
profil du relaterer dig mest til.

16.30

Feedback og læring der har effekt i organisationen
Danni Liljekrans, Feedbacknørd og TED speaker, Feedwork
Konferencen afsluttes med en inspirerende opsamling på dagens vigtige pointer af
dagens facilitator Danni Liljekrans fra konsulenthuset Feedwork, der rådgiver om en
sundere feedback- og læringskultur.
Danni er TED Speaker og giver her værdifulde vinkler på, hvordan ny viden og læring fra konferencen omsættes direkte til praksis og nye arbejdsmetoder.
Danni illustrerer feedbackmetoder, som har vist sig at være effektive, når du kommer
tilbage og skal omsætte input fra konferencen til ny viden, ny adfærd og arbejdsmetoder for dig og din virksomhed.

17.00

Farvel og på gensyn

Læs mere og tilmeld dig på www.juc.dk/app22
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Konferencen er skræddersyet til advokatsekretærer, paralegals, PA´er
og sagbehandlere med
masser af juridisk læring,
værktøjer, teknikker og
inspiration til det daglige
workflow, arbejdsglæde
og personlig udvikling
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Praktisk information
29.
NOV.

7
LEKT.

KR.
5.995
ekskl. moms

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

Læs mere og tilmeld dig på www.juc.dk/app22

JUC er den førende udbyder af
juridisk efteruddannelse i Nordeuropa, vi laver:

Kurser, certificering,
konferencer og netværk
Vi har årligt mere end:

500
Faglige
kurser

140

Faglige
netværk

20

Konferencer

15.000
Årlige
deltagere
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