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Som stud.jur. vil du primært løse 
arbejdsopgaver inden for kontrakt-, 
obligations- og ansættelsesret. Det 
er samtidig vigtigt, at du har mod 
på at fordybe dig i nye retsområder.

Dine arbejdsopgaver består blandt 
andet af at hjælpe juristerne med 
undersøgelser af specifikke juridi-
ske forhold, og i flere tilfælde vil du 
prøve kræfter med udarbejdelse 
af juridiske notater og bistå bredt 
i behandlingen af sagerne. Du 
kommer til at hjælpe med infor-
mations- og litteratursøgning efter 
relevant lovgivning og retspraksis 
relateret til igangværende sager 
samt udarbejdelse af ekstrakter og 

materialesamlinger til verserende 
retssager. Dine arbejdsopgaver vil 
helt naturligt ændre sig i takt med 
din udvikling hos os. 

Bliv en del af et inspirerende miljø 
med et højt fagligt niveau og en  
ligefrem og uhøjtidelig omgangstone

Du vil indgå som en vigtig del af 
afdelingen, og vi sørger for, at du 
bliver oplært i såvel juraen som i 
vores arbejdsprocesser. 

Du får lov til at bruge den viden, du 
indtil videre har tilegnet dig gen-
nem din uddannelse og du lærer 
hos os og får herved den bedste 
mulighed for at forberede dig på 
det praktiske liv i et advokatfirma.

Vi forventer, at du:

• kan arbejde selvstændigt, og 
dit arbejde er kendetegnet af 
grundighed og høj faglighed

• har et godt humør – og er klar til at 
tage fat på nye krævende opgaver

• har stor ansvarsfølelse for de 
opgaver, du får og arbejder 
systematisk

• har en pragmatisk og løsningsori-
enteret tilgang til komplekse prak-
tiske og juridiske problemstillinger 

• har gode juridiske og sproglige 
kvalifikationer – både i skrift og 
tale (dansk, engelsk og gerne tysk)

• er sidst på din bachelor eller i 
begyndelsen af din kandidat

Arbejdstiden vil være 10-15 timer 
om ugen fordelt over to til tre dage, 
hvor vi sørger for fleksibilitet i dine 
eksamensperioder.

Kan du se dig selv hos os? 
Send din motiverede ansøgning 
samt CV og opdaterede karakter-
udskrifter til job@tvc.dk. Husk at 
mærke din ansøgning ”stud.jur. 
MB”. Vil du vide mere om jobbet, 
kontakt da partner Martin Beck på 
mb@tvc.dk. 

Vi holder løbende samtaler og tager 
opslaget ned, når vi har fundet den 
rigtige kandidat. Så skynd dig at 
sende os din ansøgning – vi glæder 
os til at høre fra dig.

Læs mere på www.tvc.dk/karriere

T VC.DK

Prøv kræfter med den 
juridiske teori i praksis! 
Som stud.jur. får du 
relevant erfaring og 
klientkontakt, der 
bidrager til din læring 
og klæder dig på til 
resten af studietiden og 
din erhvervsmæssige 
karriere. 

TVC Advokatfirma rådgiver danske og internationale virksomheder og privatpersoner inden for alle juridiske specialer. Vores jurister er stærkt 
specialiserede og opdaterede på den nyeste juriske viden inden for deres speciale. Vi blev oprindeligt stiftet i 1988 som Advokatfirmaet 
Tommy V. Christiansen. I 2016 ændrede vi navn til TVC Advokatfirma og markerede dermed overgangen fra det historiske udgangspunkt i 
skatteret til i dag, hvor vi tillige rådgiver virksomheder og privatpersoner inden for alle specialer. Med kontorer i Aarhus og København samt 
partnerselskab i Roskilde beskæftiger vi i dag mere end 120 medarbejdere, heraf flere end 50 jurister. 
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