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HAFNIA LAW FIRM
SØGER STUD.JUR.
VI SØGER EN ELLER FLERE DYGTIGE OG AMBITIØSE STUD.JUR.
TIL VORES KONTOR I NYHAVN.
HVEM ER HAFNIA LAW FIRM?
Hafnia er et erhvervsretligt advokatfirma
med særligt fokus på shipping, forsikringsret og retssager. Vi rådgiver og repræsenterer nogle af Danmarks største virksomheder og en lang række internationale
klienter. Hafnia er blandt de foretrukne
specialister inden for disse retsområder
og har stærke og langvarige relationer til
vores klienter og kollegaer.
HVEM ER DU?
Du er stud.jur. med et højt fagligt niveau,
gode engelskkundskaber og interesse for
erhvervslivets retsforhold. Vi forventer
ikke, at du kan det hele fra start, men vi
forventer, at du har en ambitiøs tilgang
til dit arbejde og din egen læring, som vi
lover at skabe de bedste rammer for. Vi
søger som udgangspunkt kun kandidater,
hvis karakterer er blandt de bedste 25%
på studiet. Vi sætter pris på, at du, som os,
gør dig umage, er engageret og vil bidrage
til, at vi som team fortsat kan levere høj
kvalitet til vores klienter og samarbejdspartnere.
HVAD TILBYDER VI?
Som stud.jur. hos Hafnia får du mulighed
for at løse komplekse juridiske opgaver
i et fagligt stærkt miljø, hvor ambitioner
og kvalitet går hånd i hånd med kollegial
sparring.

Dine opgaver er varierende og består af
alt fra juridisk research til forberedelse af
mindre retssager. Kontoret holder også
mange sociale arrangementer blandt
andet julefrokost, sommerfest, firmature
og månedlige fredagsbarer, for slet ikke at
tale om vores daglige slag bordfodbold.
Hos Hafnia får du tilknyttet en advokat
som mentor, så vi sammen kan sikre din
løbende læring og udvikling.
Du bliver ansat til 15-20 timer om ugen,
der som udgangspunkt fordeles på to
dage. Vi tilbyder eksamensfri op til alle
eksamener og orlov i forbindelse med
studieophold i udlandet.
Ønsker du at vide mere om, hvad det vil
sige at arbejde som stud.jur. hos Hafnia,
er du meget velkommen til at kontakte en
af vores studenter på tlf.: 33 34 39 00 eller
på studjur@hafnialaw.com.
HVORDAN SØGER JEG?
Din ansøgning bedes vedlagt seneste karakterudskrift samt CV i én samlet pdf-fil
og sendes til recruitment@hafnialaw.com.
Der vil løbende blive afholdt samtaler.
WWW.HAFNIALAW.COM

