JENSEN

ADVOKATFIRMA
MØDERET FOR HØJESTERET

Til hvem det måtte vedrøre.

Horsens den 29. august 2014

Sekretær:
Direkte: .
E-mail:
J.nr. : H-21-01612

Vedr.: Anbefaling af Pia Olsen.
Pia Olsen har været ansat hos Jensen Advokatfirma siden 1. januar 2011, hvor hun har fungeret som advokatsekretær for undertegnede. Forud for dette har jeg – kun afbrudt af Pias barsel
- arbejdet sammen Pia hos advokatfirmaet LO Hansen siden december 2008.
Hendes primære sagsområder har været personskadeerstatningssager, retssager, ekspedition af
bolighandler, samt behandling af dødsboer.
Hun har en udpræget grad af selvstændighed, og kan varetage mange forskellige typer sager
fuldt ud, ligesom hun har haft mod på nye typer af sager og opgaver.
Uanset hvad Pia har foretaget sig har hun, blandt andet i kraft af sin store erfaring indenfor
branchen, mestret alle de opgaver hun er blevet stillet, og hendes arbejde har altid været meget tilfredsstillende.
Pia er fagligt velfunderet, og jeg har altid haft fuld tillid til det arbejde hun har udført.
Hun er professionel og venlig i sin fremtoning overfor klienterne såvel telefonisk som ved
personlig kontakt, og er meget vellidt blandt sine kolleger.
Jeg kan afslutningsvis nævne at Pias fratræden hos Jensen Advokatfirma, kun skyldes en sygemelding fra Pias side, som desværre har strukket sig ud over hvad virksomhedens drift
kunne holde til, og jeg har derfor været nødsaget til at disponere til anden side, og opsige Pia

EMIL MØLLERS GADE 41, 8700 HORSENS • TEL +45 76 28 01 11 • FAX +45 76 28 01 12 • CVR. NR. 32 06 22 96
ADVOKATANPARTSELSKAB • WWW.BJSJ.DK • REG. NR. 5343 KONTONR. 0340662

med udgangen af september måned 2014.
Jeg kan kun medgive en rask Pia min bedste anbefaling, og såfremt der skulle være spørgsmål
står jeg gerne til rådighed for uddybende bemærkninger.

Med venlig hilsen
Jesper Håkonsson (L)
jh@bjsj.dk
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