VILTOFT SØGER JURASTUDERENDE
TIL TILTRÆDELSE SNAREST

HVEM ER VI?

DET ØNSKER VI AF DIG

Vi er et højtspecialiseret advokatfirma med
17 jurister, der arbejder med entreprise, udbud
og proces. Vi værner om den højeste grad af
faglighed og integritet, og vi har ry for at være
blandt de bedste inden for vores specialeområder med klienter, der matcher. I Chambers
Europe og Legal 500 rangerer vi i tier 1 inden
for Real Estate / Construction som det eneste
advokatfirma med under 100 jurister.

Du skal mindst have bestået 1. år på jurastudiet
- og helst også 2. år - med gode resultater og
have flair for skriftlig fremstilling. Du skal være
grundig og tage ansvar for de opgaver, som du
kastes ud i.

DET TILBYDER VI
Arbejdet som studentermedhjælper hos
VILTOFT er både udfordrende og krævende. Du vil blive involveret i de sager,
der behandles af vores jurister, og du
får et førstehåndsindblik i arbejdet som
advokat. Typiske arbejdsopgaver er udarbejdelse af notater om konkrete juridiske
problemstillinger, ad hoc-bistand under de
rets- og voldgiftsager, som VILTOFT er involveret i, samt at holde VILTOFT’s nyhedsservice
opdateret med relevante kendelser og domme
indenfor vores specialområder.
Arbejdstiden er ca. 10-15 timer ugentligt, men
vi er fleksible over for dine ønsker, ikke mindst i
eksamenstiden.
For den rette kandidat vil der være mulighed
for en stipendiatordning.

Vi har et behageligt og uformelt arbejdsmiljø,
hvor alle spiller en vigtig rolle, og derfor har din
personlighed også stor betydning.
VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside.
Du er også velkommen til at kontakte
studentermedhjælper Emilie Tallov Karlsen
på etk@viltoft.dk eller advokatfuldmægtig
Jakob Juel Justesten på jjj@viltoft.dk, hvis du
har spørgsmål.
Du bedes stile din ansøgning til partner
Eva Olesen på eo@viltoft.dk. Skynd dig at
sende din ansøgning inkl. CV og karakterudskrift. Vi indkalder løbende til samtaler.
Sidste ansøgningsfrist er den 5. august 2022.
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