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Stud.merc.jur./Stud.jur. søges til stilling som juridisk
assistent
Kunne du tænke dig at arbejde med ansættelsesret og GDPR i en rådgivende rolle og
samtidig have en stor mængde ansvar, indflydelse og stejl læringskurve?

Om stillingen
I Raadgiver.dk har vi store ambitioner og oplever en betydelig vækst, der gør, at vi får brug for din hjælp
i den nærmeste fremtid. Vi arbejder for mange forskellige typer klienter – heriblandt inden for områderne
ansættelsesret og GDPR – og det er særligt her, at du kommer ind i billedet.
Raadgiver.dk er en mindre erhvervsjuridisk virksomhed med høje ambitioner, der leverer
erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske løsninger til vores erhvervsdrivende klienter.
Hos os er optimale erhvervsjuridiske løsninger for vores klienter i fokus, og vores tilgang til vores
klienters behov er kvalitet og optimalitet. Vi arbejder altid med erhvervsjuraen efter princippet om
”Økonomisk perspektiv. Formidling i øjenhøjde.”
En stilling hos os er bygget op på frihed under ansvar, og vi er ligeledes meget fleksible overfor hvor og
hvornår, at du arbejder. Du kommer til at blive del af et lille team bestående af pt. 2 partnere (hvoraf du
primært vil arbejde under vores partner, Alexander Høy). Du har derfor mulighed for at få stor indflydelse
på de arbejdsopgaver og -processer, som du bliver en del af.

Om dig
Vi forestiller os, at du er i starten af din kandidatuddannelse på erhvervsjura- eller jurastudiet, eller som
minimum har beskæftiget dig med ansættelsesret og GDPR i teori eller praksis.
Af person har du interesse i iværksætteri samt analytisk, proaktiv, selvstændig og grundig i din
arbejdsgang, og du trives med at gribe de bolde, der bliver kastet over til dig. Dertil skal du være en
teamplayer, der ikke er bange for at give den gas eller bidrage aktivt til et fælles mål om at løse vores
klienters udfordringer – og du elsker at gøre en forskel ved kvalitetsløsninger til vores klienter.

Kort sagt forestiller vi os, at du:
-

Er erhvervsjura- eller jurastuderende (helst på kandidatniveau, eller alternativt slutningen af din
bachelor).

-

Har et dybdegående kendskab og interesse indenfor ansættelsesret og/eller GDPR i teori eller
praksis.

-

Trives med at arbejde med arbejdsopgaver af forskellig art indenfor dine fagområder.
Du er en problemløser med en analytisk og proaktiv tilgang til dit arbejde.
Du trives med selvstændigt arbejde.
Du er en god formidler og har gode kommunikative evner fsva. dansk og engelsk - både på skrift
og i tale.
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Vi tilbyder
Vi tilbyder en stilling med masser af ansvar og frihed og en arbejdsplads, hvor omgangstonen er uformel
og ligetil. Vi er i en spændende udvikling drevet af sund vækst og vores klare ambition er at udvikle en
arbejdsplads, hvor et højt medarbejdertilfredsniveau er nøgleordet. Vi er drevet af højt humør og høj
faglighed, og qua vores meget lille og flade organisationsstruktur har du mulighed for at have stor
indflydelse på vores forretning. Vi er en virksomhed, der drives af en iværksætterkultur, og vi forventer,
at du er med på at løfte vores virksomhed til næste niveau og er aktivt med til at indfri vores høje
ambitioner. I denne proces håber vi på at kunne tilbyde nogle attraktive medarbejdergoder på sigt, og vi
forventer, at du kan være med til at forme vores medarbejderstab, som vi ligeledes forventer vil stige
over de næste par år.
Vi leder efter en person, der har høje ambitioner og som trives i en start-up-organisationskultur, hvor
sublim service og kvalitet er i fokus.
Vi forventer, at du enten er geografisk placeret på Fyn eller nær hovedstadsområdet. Du har dog rig
mulighed for at arbejde hjemmefra, eller fra den lokation som du foretrækker.

Ansøgning og tiltrædelse
Du bliver ansat deltid med en arbejdstid på op til 15 timer om ugen.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Er du vores nye kollega?
Har du spørgsmål til stillingen, til os eller ønsker du at søge stillingen, så kontakt Alexander Høy på +45
40 56 22 35 / alexander@raadgiver.dk eller Thomas Kjær på +45 42 90 90 11 / thomas@raadgiver.dk.
Vi indkalder til samtaler løbende, som pt. afholdes online.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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