Er du vores nye stud.jur?
Ønsker du at udvikle dine faglige kompetencer og samtidig få erfaring med juraens praktiske verden?
Hos Advokaterne Amtmandstoften søger vi en stud.jur, der har lyst til at prøve kræfter med varierende juridiske
arbejdsopgaver cirka 8 timer om ugen på et lokalt advokatkontor med en lang tradition for at hjælpe såvel
erhvervs-, offentlige og private klienter. Vi har kontorer i både Hjørring og Hirtshals, og du kan derfor forvente at
få opgaver begge steder.
Vi tilbyder:
o Varierende arbejdsopgaver med mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer samtidig med, at du
opnår praktisk erfaring i faget.
o En hverdag, hvor du blandt andet medvirker til udarbejdelsen af juridiske notater, udkast til
processkrifter og forberedelsen af retssager m.v.
o Som udgangspunkt 8 arbejdstimer ugentligt på en fast ugedag. Vi er selvfølgelig fleksible i
eksamensperioder.
Vi forestiller os, at du:
o Er i gang med din kandidatuddannelse, men du kan også komme i betragtning, hvis du er på tredje år af
din bachelor.
o Kan formulere dig såvel skrifteligt som mundtligt, samt kan udføre juridisk informationssøgning.
o Har et bredt kendskab til juraen og via den juridiske metodelære er i stand til at dykke dybt ned i
juridiske problemstillinger.
Hos Advokaterne Amtmandstoften er vores nøgleord:
Engagement: Vi brænder for det, vi laver.
Samarbejde: Vi er 7 advokater og 21 ansatte i alt. Derfor kender vi hinanden godt og arbejder sammen på kryds
og tværs, ligesom vi har en uformel omgangstone.
Nytænkning: Vi har ansatte med stor erfaring, dette omsætter vi altid til at finde de bedste løsninger for vores
klienter.
Kvalitet: Vi er grundige og sætter fagligheden højest – også når det går rigtig stærkt.
Hvis ovenstående har givet dig lyst til at prøve kræfter med juraens praktiske verden hos os, er du velkommen til
at sende din ansøgning til:
Mail: digital@amtmandstoften.dk (sikker mail) - Mærk venligst emnefeltet: Ansøgning stud.jur. - att. Adv. Jens H.
Bech
Yderlige oplysninger om jobbet kan ligeledes stilles til advokat Jens Henrik Bech på mail: jb@amtmandstoften.dk
Ansøgningsfrist:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 25. februar
Arbejdsstedet vil som udgangspunkt være Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring.

