
 

20. juni 2019 

 
 

Stud.jur. til vores kontor i Aarhus N 
 
 
Hos Lindhardt Steffensen Advokater oplever vi en stigende sagstilgang på vo-
res kontor i Aarhus N, hvorfor vi søger en stud.jur. til at bistå vores advokater i 
den daglige sagsbehandling. 
 
Du vil som stud.jur. hos os skulle varetage mange forskelligartede opgaver, her-
under bistand til den almindelige sagsbehandling i form af juridiske undersøgel-
ser og notater, udarbejdelse af processkrifter og breve samt almindelige prakti-
ske kontoropgaver. Derudover vil du bistå vores forskellige faggrupper med ud-
arbejdelse af artikler til vores hjemmeside og nyhedsbreve. 
 
Dine opgaver vil berøre både det privat- og erhvervsretlige område. 
 
Vi forventer, at du ved tiltrædelsen har afsluttet bachelor-delen på jurastudiet, 
og at du har minimum et år tilbage af kandidatuddannelsen. Det forventes des-
uden, at du har gode skriftlige og sproglige kompetencer, samt at du har gode 
samarbejdsevner og formår at arbejde struktureret i et til tider travlt arbejds-
miljø. 
 
Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling, hvor ikke to dage er ens. Vi 
vægter et uhøjtideligt arbejdsmiljø højt men har altid fokus på kvalitet og om-
tanke i vores tilgang til sager og omgang med klienterne. 
 
Arbejdstiden vil være 1-2 dage om ugen og vil naturligvis kunne tilpasses dine 
undervisningslektioner. 
 
 
Tiltrædelse: Vi forventer, at du kan tiltræde med start den 2. september 

2019, hvilket dog kan aftales nærmere med den rette kandi-
dat. 

 
Ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen er den 5. august 2019. Samtaler afholdes 

i uge 33. 
 
 
Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes til vort kontor på e-mail: 
KBC@LSALAW.DK. (Materialet bedes fremsendt uden fuldt cpr.nr.) 

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte 
advokat Kim Bønlykke Christensen på telefon 8833 4637 eller 8177 8020. 

 
 
Om firmaet: 
Lindhardt Steffensen Advokater blev etableret den 1. oktober 2008 og har kon-
tor i både Grenaa og Aarhus N. Vi er et full-service kontor, hvor vi beskæftiger 
os med både privat- og erhvervsret og yder bistand til kunder i hele landet. 
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