
START DIN ADVOKATKARRIERE MED ET STUDIEJOB

STILLINGEN
Som ansat i et studiejob får du mulighed for at  
begynde din advokatkarriere allerede efter de første  
år på jurastudiet og samtidig prøve din teori af i praksis. 
Du kommer til at assistere vores erhvervsjurister med 
mange forskellige opgaver f.eks.:

 ▪ Notater om retsstillingen på et givent område
 ▪ Deltagelse i sagsbehandling
 ▪ Informationssøgning
 ▪ Fogedretsmøder
 ▪ Besigtigelser
 ▪ Udkast til stævninger, processkrifter og breve
 ▪ Udarbejdelse af materialesamling og ekstrakter
 ▪ Forberedelse af retssager
 ▪ Bidrage til artikler og nyhedsbreve.

VI TILBYDER
Et attraktivt og afvekslende job i et godt arbejdsmiljø  
med en uformel omgangstone på vores kontor i 
Odense. Du vil blive en del af vores gruppe af studen-
termedhjælpere og advokatfuldmægtige, som har et 
godt sammenhold. 

Den ugentlige arbejdstid ligger typisk på 1-2 dage. 
Arbejdstiden tilrettelægges, så du også har tid til dine 
studier og eksamener. Mange af vores stud. jur. får efter 
kandidatgraden ansættelse som advokatfuldmægtig.

KVALIFIKATIONER 
Vi forventer, at du har afsluttet de første år af dit jura- 
studie, og at du har et højt fagligt niveau med gode 
eksamensresultater. Det er desuden en fordel, at du har 
prioriteret de erhvervsrelaterede valgfri kursusfag højt.

Herudover forventer vi, at du:

 ▪ Er god til at kommunikere både skriftligt og  
mundtligt – også på engelsk 

 ▪ er indstillet på udfordringer og ansvar
 ▪ kan arbejde både selvstændigt og i teams
 ▪ gør en forskel som person og bidrager til samarbejde 

og fællesskab
 ▪ har lyst til en fremtid i advokatbranchen.

YDERLIGERE INFORMATION 
Tiltrædelse snarest.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte organisationschef Bente Stavad, 6314 2049.

ANSØGNING
Send din ansøgning, uddybende CV, karakterark og 
øvrige bilag til HR-assistent Dorthe Møller på mail: 
dm@focus-advokater.dk. Ansøgningsfrist 16.04.2018.

 
FOCUS ADVOKATER er en af Region Syddanmarks største selvstændige advokatvirksomheder 
med en stor kundeplatform, langvarige kunderelationer og et godt renommé. Virksomheden  
rådgiver i erhvervsjura og er specialiseret inden for en lang række fagområder. Vi har 75 medarbej-
dere, heraf 37 jurister fordelt på hovedkontoret i Odense og afdelingskontorerne Kolding, København 
og Hamborg. Læs mere om os og vores tilgang til juridisk rådgivning på www.focus-advokater.dk.  

FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel. 63 14 20 20  www.focus-advokater.dk
ODENSE   KOLDING   KØBENHAVN   HAMBORG

Focus Advokater søger 1-2 jurastuderende ca. 15 timer om ugen. Er du stud. jur. og har  
du lyst til at få erhvervsjuridisk erfaring inden for insolvens, fast ejendom, kontraktret  
og selskabsret - er jobbet her måske noget for dig?


