
                                                                                                  
 

Er du stud.jur. 
- og har du et positivt mindset og en stærk vilje? 

 
 

Husen Advokater søger dig, der brænder for at opbygge stor viden og  
ekspertise indenfor fast ejendom - og er klar til at lære at samarbejde  
om at levere den bedste rådgivning. 
 

Vi tilbyder 
En mulighed for at kickstarte din karriere under studiet. Vi er sat i verden for at 
skabe størst mulig værdi for vores kunder. Det betyder, at du skal lære at skabe 
værdi for både kunderne og dine kollegaer, ligesom vi vil skabe værdi for dig. 
Derfor får du en mentor, der fungerer som din go-to person og vejleder.  
 
Dine arbejdsopgaver spænder vidt og rummer blandt andet:  

• Juridiske undersøgelser og udarbejdelse af juridiske notater 
• Bistand til advokaterne i forbindelse med retssager, herunder deltagelse i 

hovedforhandlinger 
• Møde i fogedretten, herunder i inkasso- og udsættelsessager 
• Øvrige ad hoc-opgaver 

 
Arbejdstiden er ca. 15 timer om ugen – og vi tager hensyn til dine 
eksamensperioder.  
 
Vi forventer 
Det er en fordel, hvis du er blandt de dygtigste på din årgang - og har afsluttet de 
to første år af studiet. Vigtigst er dog, at du har et positivt mindset og en stærk 
vilje. Det betyder, at du tager ansvar, handler proaktivt og du naturligt skaber 
stærke positive relationer, der bygger på tillid. 
 
Du er engageret, og du motiveres af at løse juridiske problemstillinger i 
samarbejde med husets øvrige medarbejdere. Vi forventer samtidig, at du kan 
arbejde selvstændigt, og du har blik for kvalitet og effektivitet. Endelig har vi brug 
for, at du er klar på at løse praktiske opgaver, hvis der er behov for det.  
 
Om os 
Vi er blandt de absolut førende indenfor fast ejendom. Endvidere løser vi opgaver 
indenfor erhvervsret samt forsikrings- og erstatningsret. Vores kunder omfatter 
både nationale og internationale investorer, ejendomsbesiddere, 
forsikringsselskaber og privatpersoner. 
 
Vi gør os umage, fordi vi vil vores kunder og kollegaer det bedste. Derfor lægger vi 
stor vægt på et sikkert, sundt og behageligt arbejdsmiljø - og vi værner om en god 
stemning og en uhøjtidelig omgangstone. Vi prioriterer samtidig at handle 
professionelt og har stor fokus på samarbejde, kvalitet og udvikling. 
 

 

Det siger vores kollegaer 
 

”… det er lærerigt. Jeg er 
super glad her… ” 
Marcus B., stud.jur. 
 
 
”… jeg glæder mig til jeg 
skal på arbejde. Jeg 
oplever, at alle gerne vil 
hjælpe…”  
Anastasiia, stud.jur.   
 
 
Medarbejdertilfredshed  
 

 

 
 
Søg senest 7. februar  
Ansøgning med CV, 
oversigt over prøver og 
bedømmelser mm sendes 
til Nina Lüth 
nl@husenadvokater.dk  
 
Spørgsmål 
Skriv eller skriv til  
Andreas Meinertz 
Andersen på 
ama@husenadvokater.dk 
eller 3332 2626.  
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