Advokatfirmaet Burmeister søger studerende til en
spændende arbejdsplads i udvikling
Vi søger ambitiøse og motiverede studerende til vores kontor på Strandvejen i Hellerup. Vi søger studerende,
der er påbegyndt kandidatuddannelsen eller som er på sidste semester af bacheloruddannelsen til
tiltrædelse snarest.
Som stud.jur. hos os vil du blive udfordret fra første dag, og du vil inden for kort tid blive tildelt
selvstændige arbejdsområder, som det forventes, at du kan løse på egen hånd. Vi har derfor en klar
forventning om, at du er typen, der tager initiativ til at gøre en indsats, når der er allermest behov for det,
og som trives med udfordringer.

Vi forventer desuden, at du er:
-

God til at kommunikere både på skrift og i tale
Ambitiøs og motiveret til at yde en ekstra indsats
Social, omgængelig og villig til at indgå i et ungt og dynamisk team

Arbejdsopgaverne hos Advokatfirmaet Burmeister vil primært bestå i behandlingen af vores lejeretlige
fogedsager, særligt sager om lejernes manglende huslejebetaling. Den studerende skal selvstændigt
varetage dialogen med modparterne og retten, repræsentere udlejer til fogedudsættelsen på
lejemålsadressen, deltage i den daglige sagsbehandling, samt bidrage til enkelte administrative opgave.
Der vil med tiden være mulighed for at supplere arbejdsopgaverne med flere typer af juridiske opgaver.

Vi tilbyder:
-

Selvstændige arbejdsopgaver og mulighed for at møde i retten
Opgaver der tildeles efter den enkeltes evner og ønsker
Mulighed for sparring og feedback
En arbejdsplads med fokus på udvikling
Et studiejob der åbner muligheder

Ansøgning, CV og karakterudskrift skal sendes til hr@b-law.dk senest søndag den 4. april 2021. Hvis der er
spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan disse rettes til Kasper Korsgaard og Mie Bergman på hr@b-law.dk
eller på tlf. 88 77 01 10.

Om os
Advokatfirmaet Burmeister er et ambitiøst advokatfirma i rivende udvikling. Vi beskæftiger os primært med
erhvervsretlig rådgivning og retssagsbehandling for vores klienter, der består af alt fra små og mellemstore
virksomheder til nogle af Danmarks største virksomheder. Vores medarbejdere er forholdsvis unge, og vi har
derfor en uformel tone, hvor der i det daglige er plads til humor.

Advokatfirmaet Burmeister I/S · Strandvejen 102B, 4. sal, 2900 Hellerup
Tel: +45 88 77 01 10 · CVR-nr. 35 02 22 01
advokat@b-law.dk · www.b-law.dk

