
 

 

Advokatsamfundet søger to stud.jur.  
 
Om Advokatsamfundet 

Advokatsamfundet arbejder på et politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og 

for et velfungerende retssamfund.  

En af Advokatsamfundets vigtigste opgaver er at føre tilsyn med alle landets advokater og advokatvirksomheder. 

Advokatsamfundet påser og håndhæver opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, herunder at advokater 

overholder god advokatskik. 

Stillingen indhold 
 
Vi søger to studenter ca. 10-15 timer ugentligt, som har lyst til at arbejde dedikeret med at løse denne vigtige 
samfundsmæssige opgave og indgå i det engagerede studenterteam, der er en vigtig del af medarbejdergruppen i 
Advokatsamfundet. 
 
Opgaverne består af en bred vifte af husets opgaver, herunder bistand til husets jurister med forberedelse af tilsyn, 
sagsoplysning, undersøgelser af juridiske spørgsmål, bistand vedrørende besvarelse af henvendelser om 
advokatetik og hjælp med gennemførsel af retssagsprøver. Erfaring fra andet studierelevant arbejde og en 
organiseret tilgang til at tilrettelægge eget arbejde er derfor en fordel.  
 
 
Vores forventning til dig  
 
Vi ser helst, at du har afsluttet 2. år på jurastudiet, og at der går omkring et par år, før du er færdig med studiet. Vi 
lægger blandt andet vægt på gode faglige kvalifikationer, gode engelskkundskaber og gerne erfaring med at arbejde 
i Adobe. Endvidere lægger vi vægt på, at du er robust og ansvarsbevidst. Det er særdeles vigtigt for os, at du har 
evnen til at indgå i et positivt samarbejde med kolleger – også i en travl hverdag. 
 
Vi kan tilbyde dig 
 
En udfordrende og selvstændig stilling, hvor vores studenterteam i høj grad selv er ansvarlig for at planlægge 
arbejdet. Du vil komme i berøring med alsidige juridiske problemstillinger, som du vil kunne drage nytte af ved en 
senere eventuel karriere inden for advokatbranchen, domstolene eller den offentlige forvaltning. 
 
Vi kan endvidere tilbyde pensionsordning, sundhedsforsikring og en attraktiv kantineordning. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Thomas Groth Teisen, tlf. 33 96 
97 31  
 
Send din ansøgning vedlagt cv, karakterblad og eventuelle udtalelser (udstreg de sidste 4 cifre i dit cpr.nr. hvis dette 
fremgår) til hr@advokatsamfundet.dk senest den 20. marts 2022 med mærkningen stud.jur. til tilsyn. Tiltrædelse 
er hurtigst muligt og vi holder samtaler løbende. 
 
 
 
 

Advokatsamfundet er organisationen for alle advokater i Danmark og omfatter mere end 7.000 advokater.  

Vi er ca. 70 engagerede medarbejdere, der har fokus på trivsel, samarbejde og kvalitet. Se mere om Advokatsamfundet,  

herunder om Sekretariatets organisering og væsentligste arbejdsområder på advokatsamfundet.dk. 
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