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Resume 

Jurist med dobbelt juridisk uddannelsesbaggrund og bred erfaring 

inden for juridisk sagsbehandling.  Jeg drives af virkelyst og trives 

bedst i et travlt miljø, hvor tingene går stærkt, og opgaverne kræver 

stadig tilpasning af nye kompetencer. Mine faglige og personlige 

ressourcer er fokuseret på konkrete sager og opnåelse af konkrete 

arbejdsresultater. De gode arbejdsresultater er et æresspørgsmål. 

 
 

Uddannelse 

 

Kolding Erhvervsakademi  

2017-2018 

Akademiuddannelsen  

i finansiel rådgivning  

Ejendomsmægler 

 Ejendomshandel I 

 

Advokatfuldmægtig  

uddannelse 

2011-2014 

 
Århus Universitet  

2006-2011  

Cand.jur. 

 
Sønderborg Handelsskole  

HHX 

2004-2005 

 
VUC Sønderborg 

2003-2004 

 
Rusland 

Moskvas Statslig  
Juridisk Akademi  

Cand.jur.  
1990-1996 

Erfaring fra Danmark  

 
2015 indtil nu  

Inerhaver  • Juridisk rådgiver • Juridisk konsultation  

 
2015-2016       

Advokatfuldmægtig • Advokatfirmaet Peter H. Meyer • Haderslev 

  

2012-2014 

Advokatfuldmægtig • Advokatfirmaet Advodan • Kolding 

 
2011-2012 

Stud.jur. • Advokatfirmaet Advodan • Kolding 

 
  

Juridisk sagsbehandling af alle type sager, herunder 

partsrepræsentation i småsager, fogedsager, klagesager.    

Løbende administrationsarbejde (personlige og telefoniske møder 

med klienter, sagsoprettelse, juridiske undersøgelser og vurderinger, 

forberedelse af retssager, opfølgning, tidsregistrering, fakturering, 

egen inkasso, arkivering m.fl.). 

Rådgivning inden for det russiske retsforhold, international privatret, 

internationale kontrakter.  

Erfaring fra Rusland  

1999-2001  

Jurist  • Skattestyrelsen • Sankt Petersborg, Rusland  

 
1998-1999  

Jurist  • Skattestyrelsen • Vologda, Rusland 
 
1996-1998  

Advokat  • Det Russiske Advokatsamfund• Vologda, Rusland 



 

 
Juridisk sagsbehandling af skattesager, udarbejdelse af juridiske 
vurderinger, interne vejledninger og retningslinjer vedrørende 
praktisk rets anvendelse, juridiske undersøgelser, forberedelse og 
førelse af retssager ved domstolene, intern og ekstern rådgivning på 
det skatteretlige område, personaleundervisning.  

 
 

Primære 
kompetencer 

Familie-og arveret 

Udlændingeret  
Ansættelsesret 

Ejendomshandel 
International privatret  

Det russiske  
retsforhold 

Lederskab 

Næstformand i foreningen Center for retshjælp og integration af 
russiske medborgere i Danmark. 

Gratis retshjælp til herboende russisktalende medborgere, 
oplysningsarbejde med henblik på at skabe et bedre kendskab til det 

danske retssystem og vellykket integration i det danske samfund. 

 
Sprogkundskaber  

 

Dansk flydende  
 
Russisk flydende  
 
Engelsk på samtaleniveau 
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