
TVC Advokatfirma søger en  
stud.jur. til kontoret i København

Som stud.jur. vil du komme til at 
indgå i TVC Advokatfirmas skatte-
procesafdeling i København, der pt. 
består af 16 jurister. 

Du vil blive en del af et inspirerende 
og dynamisk miljø med et højt  
fagligt niveau, en uformel om-
gangstone og højt til loftet. Du vil 
som stud.jur. indgå i det daglige 
sagsarbejde, hvor du vil få masser 
af relevant faglig erfaring, der  
bidrager til din læring og klæder 
dig godt på til din fremtidige  
karriere som advokat. 

I dit daglige arbejde hos os vil du 
primært stifte bekendtskab med 
skatteretten, men også med en 
lang række andre juridiske discipli-
ner, som har berøringsflader med 
skatteretten, såsom forvaltningsret, 
strafferet, selskabsret, obligations-
ret og konkursret. 

Dine arbejdsopgaver vil hovedsage-
ligt være at bistå kontorets  

advokater med det daglige  
sagsarbejde, herunder bl.a.  
udarbejdelse af stævninger og 
øvrige processkrifter og juridiske 
notater, ligesom du ligeledes vil 
have kontakt med forskellige myn-
digheder som eksempelvis Skatte-
styrelsen, Skatteankestyrelsen og 
politiet. 

Arbejdsopgaverne vil derfor i høj 
grad være de samme, som vores 
advokater beskæftiger sig med, 
hvorved du vil blive oplært i såvel 
juraen som i vores arbejdsproces-
ser. Som stud.jur. hos os vil du  
således få en masse ansvar og 
spændende opgaver samt indgå 
som en vigtig del af hverdagen i 
firmaet.

Arbejdstiden vil være ca. 15 timer 
om ugen fordelt over to til tre dage, 
hvor vi sørger for god fleksibilitet i 
dine eksamensperioder.  
Timelønnen er pt. kr. 171.

Din profil
Idet du blandt andet vil få opgaver 
af kompleks karakter, forventer vi, 
at du besidder følgende egenskaber:  

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

• Du har gode juridiske og sprog-
lige kvalifikationer – både i 
skrift og tale 

• Du har stor ansvarsfølelse for dine 
opgaver og arbejder systematisk

• Du kan tænke ud af boksen i 
forhold til komplekse praktiske 
og juridiske problemstillinger 

• Du har gode sociale kompetencer 

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er 
du velkommen til at kontakte  
advokat Anna Bastkær Christensen 
på tlf. 7216 1301.

Send din motiverede ansøgning, dit 
CV og dine opdaterede karakterud-
skrifter til jobkoebenhavn@tvc.dk 
hurtigst muligt og senest den 24. 
august 2018.  

Vi gør opmærksom på, at  
ansøgninger til dette stillingsopslag 
behandles løbende, hvorfor  
stillingen kan blive besat inden 
ansøgningsfristens udløb. 

Læs mere på www.tvc.dk/karriere

T VC.DK

Kunne du tænke dig  
at arbejde på et af 
Danmarks førende 
skatteproceskontorer? 

TVC Advokatfirma rådgiver danske og internationale virksomheder og privatpersoner inden for en lang række juridiske specialer. Vores jurister 
er stærkt specialiserede og opdaterede på den nyeste juriske viden inden for deres speciale. Med kontorer i Aarhus og København samt part-
nerselskab i Roskilde beskæftiger vi i dag mere end 90 medarbejdere, heraf flere end 40 jurister. 
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