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Begrenset antall plasser.

Påmelding skjer ved utfylling av skjema på
www.arbeidslivsdagene.no/pamelding

Nordea kl. 19:00

Høyesterett kl 14:30

Simonsen Vogt Wiig
kl. 19:00

DNB kl. 19:00

ESA kl. 16:30

Statoil kl. 12:00

torsdag 15.02

Brækhus kl. 19:00

Deloitte kl. 14:30

BA-HR kl. 10:15

torsdag 08.02

Alle bedriftspresentasjoner blir holdt i bedriftens egne lokaler,
unntatt Haavind, Statoil og ESA som holdes på fakultetet.

Hjort kl. 19:00

Skatteetaten kl. 12:00

onsdag 14.02

Ræder kl 12:00

tirsdag 13.02

Selmer kl 14:30

UKE 7 mandag 12.02

SANDS kl. 19:00

Haavind kl. 14:30

Wikborg Rein kl. 16:00
Glittertind kl. 19:00

Fagdagen
kl. 10:15-12:00

onsdag 07.02

Regjeringsadvokaten
kl. 12:00

tirsdag 06.02

CV- og jobbsøkerkurs
kl. 10.15-12.00

UKE 6 mandag 05.02

PROGRAMOVERSIKT

@arbeidslivsdageneoslo

/arbeidslivsdageneoslo

www.arbeidslivsdagene.no

Avslutningsfest
på Frokostkjelleren
kl. 22:00-02:00

Messedagen
kl. 09:00-15:00

fredag 16.02

CLP kl. 19:00

Kommuneadvokaten
kl. 14:30

fredag 09.02
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Juristforeningen
Karl Johans gate 47
0162 Oslo

FORMANNENS ORD
Etter endt jusstudium er det ikke gitt hvor man ender. Mulighetene er mange, og det kan være vanskelig å navigere i jungelen av
jobbmuligheter. I et hav av ulike fag og fordypninger er det lett å
gå seg vill. Arbeidslivsdagene er en god anledning til å få innsikt
i hvilke veier man kan gå, og kanskje til og med få en dytt i riktig
retning.
I år avholdes arbeidslivsdagene for 20. gang – og er større enn
noen gang tidligere. Jeg vil virkelig anbefale å bruke ALD for alt
det er verdt. Messedagen er en unik mulighet til å se mangfoldet
av muligheter man har som jurist. Bedriftspresentasjonene tilbyr
mer enn bare gratis mat, aktørene kan også gi deg et verdifullt
innblikk i en juristverden som ofte er svært forskjellig fra hverdagen i en lesesalsbås.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til ALD-styret for innsatsen
de har lagt ned. Det settes utrolig stor pris på at dere tar av deres
fritid for å arrangere et så viktig innslag i studiehverdagen. Og
gratulerer med 20-års jubileet!
Vi ses på ALD!





     
      

Helene Lindblad Walløe
Formann, Juristforeningen
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JURISTFORENINGEN
Juristforeningen ble stiftet i 1908, og har siden den gang tilbudt et
kjærkomment avbrekk i studiehverdagen. Hennes Majestet Den Gulblakke Hoppe er Juristforeningens høye beskytter. Med flere tusen livsvarige medlemmer er Juristforeningen den største fakultetsforeningen i
Norge og blant de største studentforeningene i Norden.
I løpet av året arrangerer Juristforeningen en rekke ulike tilstelninger.
Akkurat nå er det Arbeidslivsdagene som står for tur, senere kommer
Cabaret og Juridiske Vinterleker. Til høsten arrangeres humanitæraksjonen HumAk, og neste høst studentfestivalen Justivalen. Nordisk uke
arrangeres i oktober og avsluttes med Hoppeballet.
Gjennom året arrangerer Hyttestyret flere hytteturer til Juristforeningens egen hytte, Hoppeseter, i Bærum, og Fagstyret arrangerer forelesninger for alle avdelinger. Foreningens eget tidskrift, Stud.Jur., kommer
ut i 6000 eksemplarer syv ganger i året, og korene, Chorus Mixtus og
Ju§titia, holder øvelser og konserter for sangfuglene.
Juristforeningen har omtrent 80 fantastiske tillitsvalgte og hundrevis
av medarbeidere, som bruker sin fritid på å gjøre alt dette mulig.
Det er ingen tvil om at Juristforeningen er en allsidig forening med
mange jern i ilden. Forhåpentligvis tilbyr vi noe som passer for deg, og
vi håper du vil benytte deg av minst ett av våre tilbud.
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ALD-STYRETS ORD
Arbeidslivsdagene har siden begynnelsen vært studentenes primære bindeledd til arbeidslivet, og har gjennom to tiår bidratt til å øke studentenes
kunnskap om karrieremuligheter under og etter studiet. ALD jobber aktivt for
å gi studentene på Det juridiske fakultet en detaljert oversikt over de mange
mulighetene som finnes i arbeidslivet som jurist. I år feirer vi 20-års jubileum,
og viderefører tradisjonen med rekordmange deltakere. Over 80 aktører fra
offentlig og privat sektor deltar på Arbeidslivsdagene 2018 for å vise deg
mangfoldet av karriereveier!
Fredag 16. februar arrangeres ALDs høydepunkt, messedagen. På messedagen
møter du alle våre aktører på stand på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Her
får du en gyllen mulighet til å lære om aktørene og til å levere søknader til
aktørene til deltidsstilling eller trainee/praktikantordning. I forbindelse med
messedagen arrangerer ALD-styret Intervjuordningen. Leverer du søknad for
trainee/praktikantstilling på messedagen på vanlig måte, får du også en unik
mulighet til å bli tilfeldig uttrukket til å komme på intervju hos deltakende
aktører. I år har vi inngått et samarbeid med CVideo, hvor man kan delta på
Intervjuordningen ved å laste opp søknaden elektronisk. Se mer informasjon
om dette på våre nettsider. Det er som kjent et høyt karakterpress på jussen,
men karakterer er ikke avgjørende for om du passer til en stilling. Intervjuordningen er et viktig initiativ som gir deg en ekstra mulighet til å vise hva du er
god for på intervju.
Frem mot messedagen får du muligheten til å delta på våre mange spennende
arrangementer. Er du ekstra nysgjerrig på noen av våre aktører, kan vi friste
med 21 bedriftspresentasjoner hvor du får muligheten til å lære mer om aktørene, samtidig som aktørene kan bli kjent med deg. Lurer du på hvordan det er
å jobbe i offentlig sektor, bør du delta på vår Fagdag. I tillegg tilbyr vi CV – og
jobbsøkerkurs for deg som vil ha det lille ekstra i møte med arbeidsgiver. På
Arbeidslivsdagene finner du noe for enhver smak, enten du går på første eller
femte avdeling. Uansett om du søker jobb eller ikke, er du hjertelig velkommen
til spennende og lærerike avbrekk fra lesesalen. Vi ser fram til to spennende
uker og håper at ALD kan hjelpe deg med å finne din karrierevei!
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Diana Stand

Hannah Marion Salvador

Julia Yasmin Agate

Leder

Økonomisjef

Presentasjonssjef

Margrethe Skaret Lund

Knut Hallvard Hovden Bergflødt

Fanny Kolbjørnsen

Messedagssjef

PR-sjef

Magasinansvarlig
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CV- og jobbsøkerkurset

Arbeidslivsdagene presenterer

En godt skrevet CV kan ha stor betydning for din fremtidige karriere.
Tradisjon tro holder Wikborg Rein CV-og jobbsøkerkurs mandag 5. februar
på Domus Nova, Auditorium 7. Kurset varer fra kl 10.00 til 12.00 og holdes
av HR-direktør Hanne Myhre og fast advokat Halvard Saue.

Fagdagen
•

•
•

•

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger: Stortinget har utnevnt
Sivilombudsmannen til å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med
forvaltningen. Slik gjør jeg det.
Fra innsyn i statsrådenes kalendre til åpning av aksjonærregisteret innblikk i hverdagen til en saksbehandler hos Sivilombudsmannen
Barn og unge skal bli hørt i alle saker – slik har mitt arbeid hos Sivilombudsmannen påvirket forvaltningens avgjørelser. Ved Marianne
Lie Løwe, seniorrådgiver
Kontorsjef i Forebyggingsenheten Helga Fastrup Ervik: Sivilombudsmannen under FNs forebyggingsmandat: Besøk til steder der mennesker er fratatt friheten

Bedriftspresentasjoner
Bedriftspresentasjoner avholdes fra 5. til 15. februar (se programoversikt).
Påmeldingen skjer elektronisk via vår nettside,
arbeidslivsdagene.no/pamelding/.
Dersom du ikke har mulighet til å møte på en bedriftspresentasjon du er
påmeldt til, vennligst gi beskjed til oss via e-post til
arbeidslivsdagene@juristforeningen.no.

arbeidslivsdagene 2018
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Messedagen

Arbeidslivsdagene presenterer

Fredag 16. februar kl. 09.00-15.00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass
På messedagen vil du møte 82 aktører, både offentlige og private, på hver
sin stand i Scandinaviasalen og Foyersalen. Enkelte av disse aktørene vil i
forkant av messedagen holde bedriftspresentasjoner. Vi har også i år videreført intervjuordningen, og flere av aktørene tilbyr trainee- og fullmektistillinger. Se side 12 for mer informasjon om intervjuordningen og besøk
vår nettside arbeidslivsdagene.no for ytterligere informasjon. Oversikt
over hvor de ulike aktørene står på messedagen finner du på neste side.

Avslutningsarrangement på Frokostkjelleren
Etter Messedagen avholdes en avslutningsfest på Frokostkjelleren, altså
på kvelden 16. februar. Dørene åpner kl.22.00 og det er gratis inngang for
alle før kl.23.00. Alle som har deltatt på minst to bedriftspresentasjoner
får to ølbonger hver ved oppmøte før kl.23.00. Grunnet stor pågang kan vi
ikke garantere inngang etter kl.23.00. Vi gleder oss, og håper på å se deg
på Frokostkjelleren!
Hvor: Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47
Når: Fredag 23. februar kl.22-02.
Cover: Gratis inngang før kl.23.00 - 30 kr JF-medlem/50 kr ikke JF-medlem etter kl.23.00
ID: 18 år og studentbevis

Påmelding stil bedriftspresentasjoner og kurs kjer ved
utfylling av påmeldingsskjema på arbeidslivsdagene.no.
Begrenset antall plasser. Send derfor en mail til arbeidslivsdagene@juristforeningen.no dersom du likevel ikke kan
møte til noe du er påmeldt.
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1: Wikborg Rein
2: Norsk Hydro
3: Advokatfirmaet Glittertind
4: Advokatfirmaet Føyen Thorkildsen
5: Advokatfirmaet Grette
6: Ernst & Young
7: Høyesterett
8: Kommuneadvokaten i Oslo
9: Regjeringsadvokaten
10: Norwegian Claims Link
11: Protector Forsikring
12: Intertrust Norway
13: Codex Advokat Oslo
14: JURK
15: Advokatforeningen
16: Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due
Lund
17: Forsvarets logistikkorganisasjon
18: Juristforbundet Student
19: Gatejuristen
20: Barnas Jurist
21: Juss-Buss
22: Deloitte Advokatfirma
23: DNB Bank
24: Brækhus Advokatfirma
25: Advokatfirmaet BA-HR
26: Advokatfirmaet Hjort
27: Finanstilsynet
28: Utenriksdepartementet
29: Departementene
30: Finansdepartementet
31: Sivilombudsmannen
32: Kyllingstad Kleveland Advokatfirma
33: Aabø-Evensen & Co Advokatfirma
34: HELP
35: Advokatfirmaet PwC
36: Advokatfirmaet Thallaug
37: Advokatfirmaet Ræder
38: Domstolsadministrasjonen
39: Kvale Advokatfirma
40: Kluge Advokatfirma
41: Arntzen de Besche Advokatfirma

42: Oslo politidistrikt
43: Landsorganisasjonen i Norge (LO)
44: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
45: BDO Advokater
46: Statens sivilrettsforvaltning
47: Konkurransetilsynet
48: KPMG
49: NAV
50: Statens helsetilsyn
51: Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
52: Kartverket
53: Norge-Amerika Foreningen
54: Omsorgsbygg Oslo KF
55: Namsfogden i Oslo
56: Norges nasjonale institusjon for
menneskerettigheter
57: ESA
58: Brønnøysundregistrene
59: Gjensidige forsikring
60: Nordea
61: Advokatfirmaet Wiersholm
62: Utlendingsdirektoratet
63: Utlendingsnemda (UNE)
64: CLP
65: Advokatfirmaet Haavind
66: Advokatfirmaet Selmer
67: Advokatfirma DLA Piper Norway
68: Advokatfirmaet Thommessen
69: Statoil
70: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
71: Advokatfirmaet Steensrup Stordrange
72: Bing Hodneland advokatselskap
73: Skatteetaten
74: Yara International
75: UiO/Juridisk Fakulet
76: Forbrukertilsynet
77:Advokatfirmaet Lund & Co
78: Bull & Co Advokatfirma
79: KS Advokatene
80: Advokatfirmaet Hammervold Pind
81: Lovavdelingen
82: Eurojuris Norge
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Intervjuordningen
Ønsker du å søke traineestillinger? Da leverer du CV og søknad på aktørenes stands
på messedagen fredag 16. februar på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Få med deg
CV- og jobsøkerkurset til Wikborg Rein mandag 5. februar for å stille best mulig
forberedt.

Intervjuordningen

Intervjuordningen innebærer at det trekkes ut et visst antall tilfeldige trainee- og
praktikantstillinger fra søknadene som deltakende aktører har mottatt. Disse garanteres intervju i etterkant av messedagen. Det vil trekkes ut 3 tilfeldige søknader
for hvert deltagende firma i ordningen. Hvilke firmaer som er med i ordningen
finner du på våre nettsider, arbeidslivsdagene.no. Du må ha bestått 2. avdeling for å
være med i ordningen.
Intervjuordningen gir studentene en unik mulighet til å vise hva de er gode for på
intervju. De søknader du leverer til aktørene gjennom Intervjuordningen vil dessuten gis til aktørene som alminnelige søknader for trainee- og praktikantstillinger.
For å være med i intervjuordningen må du levere søknadene i egne AD-konvolutter.
Du kan motta opp til 10 av disse og de deles ut på fakultetet i forkant av messedagen og i selve messelokalene på Radisson Blu Scandinavia Hotel på selve messedagen 16. februar. Vil du søke hos flere enn 10 aktører å du levere egen søknad uteno
ordningen.
For studenter som ikke har kommet så langt på studiet, er det flere aktører som
tilbyr deltids- og sommerobber. Spør gjerne aktørene om dette når du møter dem
på stand!
ALD har i år inngått et samarbeid med CVideo i forbindelse med Intervjuordningen.
CVideo er et firma som jobber med å effektivisere, forenkle og digitalisere rekrutteringsprosessen for aktører. Samarbeidet vil kort fortalt gå ut på å digitalisere
Intervjuordningen, ved å la studenter laste opp sine søknader elektronisk. Målet
med samarbeidet er å forenkle rekrutteringsprosessen for dere, men også gjøre
søknadsprosessen enklere for studentene.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på
arbeidslivsdagene@juristforeningen.no

arbeidslivsdagene 2018
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På jakt etter jobb?
Overgangen fra studier til jobb kan være stor. Valget av den første jobben din kan spille
en stor rolle for din videre karriere. Derfor er det viktig at du på forhånd har gjort deg
opp noen tanker om din egen fremtid; Hvilke arbeidsoppgaver og fagområder ønsker du
å arbeide innenfor og hva slags karrierevei vil du ha?
SØKNADEN
Når du har funnet “drømmejobben”, skal
søknaden skrives. Vedlagt søknaden legges
din CV, karakterutskrier og eventuelle attester.
CV’en din bør være ryddig, kronologisk,
kortfattet og uten skrivefeil. Den skal gi leseren
umiddelbar tilgang til kritisk informasjon.
CV – Utdanning og arbeidserfaring
Omvendt kronologisk rekkefølge
For nyutdannede: Begynn med utdannelse
Utdannelse
• Tidsrom
• Utdanningsinstitusjon (UiO)
• Hver enkelt avdeling

•
•
•

INTERVJUET – NY “EKSAMEN”
Like viktig som å forberede seg til eksamen
er det å forberede seg i søknadsprosessen
og ikke minst til et jobbintervju. Du bør også
ha tenkt igjennom hvilke spørsmål du kan få og
du bør også selv forberede noen spørsmål.
Som et minimum: Søk tilgjengelig informasjon om
aktuell arbeidsplass og de personer du skal møte.
Spørsmål du kan få
• Hvorfor søker du
denne typen jobb?
• Hvorfor søker du her?

• Hvilke karrieremål
har du?
• Sterke/svake sider?

Spørsmål du bør forberede
•O
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Selg deg selv, men vær deg selv
- det er du best på! Lykke til!

CV- og jobbsøkertips
Navn:
Født:
Adresse:
Tlf. mobil:
E-post:
UTDANNING
Aug. 2011 Aug. 2010 - Aug. 2011
Aug. 2007 - Jun. 2010

ARBEIDSERFARING
Jan. - Feb. 2015
Jun. - Juli 2014

Aug. - Des. 2013

VERV
Jan. 2008 - Jun. 2009

Aug. 2007 - Jun. 2009
Feb. 2003 - Mai 2008

CV

Peder Ås
23.04.1987
Skoeskeveien 44 A, 0070 Oslo
0047 12 34 56 78
peder@aas.no

Universitetet i Oslo, mastergrad ved Juridisk Fakultet, pt. 4. avd.
Stomperudmoen leir, førstegangstjeneste
Høgskolen i Hole, kurs: Organisasjon og Ledelse, 10 vekttall.
Storeby videregående skole, allmennfaglig linje.
Fordypning i matematikk, fysikk og engelsk.

Luhren-Dreyer Advokatﬁrma, avdeling selskapsrett, trainee
Utarbeidelse av meldinger, betenkninger, oversettelser, rettskildesøk, m.m.
Scheve Bygg AS, juridisk avdeling, trainee
Mark-up av kontrakter, ﬂagging av risiko, utarbeidelse av enkle
avtaledokumenter m.m.
Fjong Eiendom, Oslo, resepsjonist/sentralbordansvarlig (vikariat)
Sentralbordbetjening, informasjon til besøkende, regnskap og postsortering

Østre Storeby Unge Midtre, styreleder
Ansvarlig for medlemsrekruttering, protokollføring, økonomihåndtering,
arrangering av møter, kurs, fester, utﬂukter
Tidsskri Midtimellombladet, ansvarlig redaktør
Deltatt på ﬂere kurs i retorikk, design, ledelse, foreningsstyring, m.m.
Storeby speidergruppe - NSF, speiderleder
Ansvarlig alene eller i samarbeid med andre for aktiviteter, opplæring,
leirer og turer i inn- og utlandet for barn og ungdom i alderen 10-16 år

DATA
Godt kjent med Microso Oﬃce, Lovdata, Skype, Adobe Pro, LexisNexis InterAction
SPRÅK
Norsk: Morsmål
Engelsk: Flytende, muntlig og skrilig
Fransk: Kan gjøre meg forstått på grunnleggende nivå
INTERESSER
Kunst, jakt og frilusliv, ski, musikk
REFERANSER
Oppgis ved forespørsel
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Aabø-Evensen & Co er et ambisiøst Oslo-basert nisjefirma med hovedfokus på M&A og
kapitalmarkedstransaksjoner.
Vi er et inkluderende advokatfirma bestående av en høy andel erfarne og spesialiserte advokater. Vi legger stor vekt på erfaringsoverføring og faglig utvikling, både
på junior- og seniornivå. Som ledd i vår virksomhet yter vi også mer generell forretningsjuridisk bistand som kontraktsrett, børs- og verdipapirrett, arbeidsrett m.m, og
en vesentlig del av vår virksomhet er internasjonalt rettet.
Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide en breddeerfaring vi mener er påkrevet
for å kunne bli en dyktig forretningsadvokat. Spisskompetanse er imidlertid også
en av våre kjerneverdier; Vi både oppfordrer og legger til rette for at du kan finne et
rettsområde hvor du kan utmerke deg.
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Arntzen de Besche er et forretningsjuridisk advokatfirma med over 170 ansatte fordelt på
kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger.
Vi bistår norske og internasjonale bedrifter, børsnoteterte selskap og offentlige myndigheter
med juridisk rådgivning som skaper verdier, forenkler kompliserte transaksjoner og løser opp
komplekse og krevende forhandlinger.
I Arntzen de Besche arbeider vi med
følgende områder:
•
Arbeidsliv og pensjon
•
Tvisteløsning og prosedyre
•
Skatt og avgift
•
Olje, offshore og energi
•
Fiskeri og havbruk
•
Europa- og konkurranserett
•
Næringseiendom
•
Bank, finans og forsikring
•
M&A
I tillegg til å ha et solid fagmiljø er vi veldig stolte av det gode og sosiale arbeidsmiljøet vårt.
Arntzen de Besche tilbyr dyktige studenter traineeopphold og skriveplass med stipend. I
tillegg arrangerer vi flere eksamensrettede manuduksjoner, kalt AdeB-dagene, hvert semester
Som AdeB-trainee får du blant annet:
•
Interessante og krevende oppgaver, og innblikk i spennende og komplekse saker
•
Jobbe i team med dyktige advokater og delta i møter med både klienter og motparter
•
En arbeidshverdag som ligner advokatfullmektigenes arbeidshverdag, både faglig og
sosialt
Vi gleder oss til å treffe deg på stand under ALD!

arbeidslivsdagene 2018
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I Arntzen de Besche blir du utfordret.
Vi satser på deg som vil lære mer.
Sammen vil vi gjøre deg best.
www.adeb.no/karriere

På Advokatjobb.no treffer du advokater som aktivt søker jobb,
og advokater som bare vil orientere seg i markedet.
Advokatmarkedets egen stillingsportal samler ledige jobber
innenfor juss-Norge på ett sted: Her finner du alt fra ledige
partnerstillinger til advokatfullmektiger og advokatsekretærer,
samt advokatstillinger i det offentlige og i det private. Ledige
plasser i kontorfellesskap annonseres her, samt dommer- og
juriststillinger.
Portalen er også attraktiv for de nyutdannede, som finner
ledige trainee-stillinger under portalens trainee-fane.
Under Nytt om navn-fanen vises alle ferske jobb-bytter med
navn og bilder.

arbeidslivsdagene 2018
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Barnas Jurist gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Barnas Jurist er en avdeling
under Gatejuristen i Oslo. Vi vil sørge for at barn og unge får sine grunnleggende rettigheter
oppfylt og slik bidra til å forebygge eller redusere alvorlige velferdsmessige problemer hos
målgruppen.
Jusstudenter som rekrutteres til Barnas Jurist får en advokat eller erfaren jurist som sin
personlige mentor. Studentene arbeider i en 20 pst. stilling gjennom et helt år og har en fast
dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom 9.00 og 16.30. I tillegg til dette er studentene
sammen med sin mentor med på et oppsøkende saksmottak en gang i måneden med en varighet på ca. 2 timer.
I Barnas Jurist tilbyr vi deg:
•
Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av
yrkeskarrieren din
•
Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
•
Klientkontakt
•
Et stort nettverk av jurister og advokater
•
Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et
annet menneskes liv
•
Muligheter til å delta i møter med private og offentlige motparter, i tillegg til i politiavhør.
Vi rekrutterer nye frivillige en gang i året, med søknadsfrist 1. mars. 2018. Send din søknad til
post@barnasjurist.no. Legg ved CV, karakterutskrifter og eventuelle attester.
Les gjerne mer om på barnasjurist.no og følg oss på:
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BAHR ble etablert i 1966 og er en rendyrket forretningsjuridisk praksis. Vår virksomhet er basert på
teamarbeid, integritet og prestasjonslyst. Vi har et sterkt fokus på at vi sammen skal gjøre
hverandre bedre. Alle som arbeider i BA-HR skal i størst mulig grad få faglige og personlige
utfordringer, tilpasset den enkeltes ønsker og nivå.
Våre markedsgrupper
Finans
Oil Services & Shipping
Olje & Energi
Kapitalforvaltning
Teknologi
Industri, Handel & Arbeidsliv
Eiendom & Entreprise

Vi kan tilby
Utfordrende oppgaver
God veiledning og oppfølging for nyansatte
Mulighet for rask læring
Kompetanseutvikling via BAHR-skolen
Internasjonal tilnærming
Et inkluderende og godt faglig og sosialt miljø

For studenter
Vi har en veletablert traineeordning for studenter som ønsker et innblikk i livet som
forretningsadvokat. Et traineeopphold varer som regel i seks uker. Som trainee hos oss får du
tilhørighet i en av våre markedsgrupper og deltar i saker vi arbeider med i perioden.
Vi vil gjøre vårt beste for at dine seks uker hos oss skal være lærerike og inspirerende.
Vi tilbyr også et studentprogram i samarbeid med Aker Solutions og DNB Juridisk,
Corporate Legal Intern. Ved å delta i programmet Corporate Legal Intern, gjennomfører du tre seksukers traineeopphold i løpet av en periode på 18 måneder. Seks uker hos BAHR, seks uker hos Aker
Solutions og seks uker hos DNB Juridisk. I løpet av tre studiesemestre, får du innblikk i advokatarbeidet både i et forretningsadvokatfirma og i store bedrifter med egen juridisk avdeling. Corporate
Legal Intern-programmet gir en unik mulighet til å delta i store og varierte oppdrag i samarbeid
med landets ledende advokater.
Under Arbeidslivsdagene tar vi imot traineesøknader, fullmektigsøknader og søknader på
studentprogrammet Corporate Legal Intern. Vi kommer også til å holde intervjuer i etterkant.
Vi håper du kommer innom standen vår på messedagen og gleder oss til å treffe deg.
For mer informasjon om BA-HRs aktiviteter for studenter, følg oss på Facebook!

arbeidslivsdagene 2018
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SMALL TEAMS
FOR BIG MATTERS
Hvem trives best hos oss? Du er nok over gjennomsnittet dedikert, nysgjerrig på å lære og
vant til at det skal fokusert innsats til for å oppnå gode resultater. Du trives som lagspiller,
søker utvikling i samspill med andre og inspireres av muligheten til å arbeide med mer
erfarne advokater i profilerte og ofte vanskelige saker. Du er interessert i samfunn og
næringsliv i tillegg til jussen. Du er ikke redd for å ta ansvar. Og du synes det er moro å yte
det lille ekstra for å løse en sak best mulig. Velkommen til BAHR!
Vi håper å treffe deg på Arbeidslivsdagen i Oslo. Besøk oss gjerne på stand for en
uformell prat.
Les mer om vår traineeordning og seminarer på www.bahr.no.

BDO Advokater er et av Norges raskest voksende advokatfirmaer og er stadig på jakt etter nye
talenter med særlig interesse for skatt, merverdiavgift og forretningsjus til våre kontorer i Oslo,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
Vi er en del av BDO, som er et av landets største konsulentselskaper med 1400 ansatte og 70
kontorer over hele landet. BDO er ledende innen regnskap, revisjon, rådgivning og advokattjenester i Norge. Internasjonalt er BDO til stede i 160 land med over 67 000 ansatte. Ved behov,
samarbeider vi med nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.
BDO Advokater har spesialkompetanse og erfaring innen skatt, avgift, selskapsrett og regnskap.
Vi har kunder innenfor en rekke bransjer som eiendom, shipping og offshore, produksjon og handel. Vi bistår også mange kunder med transaksjoner. Transaksjoner medfører ofte sammensatte
problemstillinger, særlig i tilknytning til utarbeidelse av avtaler, selskapsrett, skatt og avgift.
Vi søker løpende etter nyutdannede til våre fullmektigstillinger. Vi tilbyr ogsået eget traineeprogram for studenter som ønsker et innblikk i hverdagen til enforretningsadvokat og som synes
det vil være ekstra spennende å oppleve dette i et tverrfaglig miljø.
Vi ser frem til å treffe deg på Arbeidslivsdagene!
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Bing Hodneland advokatselskap DA har
røtter helt tilbake til 1897. Firmaet har i dag
43 ansatte, hvorav 33 er advokater.

Vårt mål er også å tilby alle advokatfullmektiger et utenlandsopphold i løpet av
fullmektigperioden.

Vår spisskompetanse ligger hovedsakelig
innenfor områdene immaterialrett, IT &
media og fast eiendom & entreprise. Vi yter
også tjenester innenfor arbeidsrett, kjøp/
salg av virksomheter, skatt & avgift samt
tvisteløsning.

Bing Hodneland er i kontinuerlig vekst, og
fullmektiger ansettes fortløpende. Vi har
til enhver tid praktikanter - fortrinnsvis
studenter som har avlagt tredje avdeling.

Våre fullmektiger går ofte i retten og har
også mulighet til å jobbe bredt innenfor
våre satsningsområder.
Bing Hodneland har et ungt miljø med flat
struktur. Vi legger stor vekt på både personlig og faglig utvikling.

I løpet av hvert semester tilbyr vi skriveplass til én student som skriver innenfor
våre satsningsområder. Skriveplassen
inkluderer veiledning og kontor. I tillegg
ansetter vi studenter som kveldssekretærer.
Søknader vurderes fortløpende: student@
binghodneland.no

Studenttilbud:
•
Manuduksjoner
•
Praktikantopphold
•
Skriveplass
•
Kveldssekretærer

På vår stand møter du: Jon Wessel-Aas, Camilla Fiskevoll,
Hannah B. Brataas, Marius A. Rød og Vegar Waage

23
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DIN KARRIERE - VÅR FORPLIKTELSE
Brækhus er et fullservice forretningsadvokatfirma med mer enn 50 engasjerte,
faglig sterke og spesialiserte advokater.

oppgaver
• Jobbe i team med dyktige advokater
• Oppfølging av en dedikert fadder

Som trainee i Brækhus får du:
• Delta på Brækhus-skolen
• Jobbe med konkrete saker under
kyndig veiledning
• Verdifull arbeidserfaring og
kompetanseutvikling
• Varierte oppgaver fra ulike faggrupper
• Delta på våre sosiale arrangementer
• Interessante, varierte og utfordrende

Traineeordningen er en viktig del av vår
rekruttering.
Vi gleder oss til å treffe deg på Arbeidslivsdagene 2018!
Les mer om karrieremuligheter, traineeordninger og stipend på www.braekhus.no

arbeidslivsdagene 2018
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Brønnøysundregistrene har et av NordNorges største jusmiljøer. Juridisk ekspertise er svært viktig for registrenes daglige
drift. Vi tolker og anvender jussen på
mange forskjellige fagområder. Hos oss får
du jobbe innenfor spennende rettsområder
som stadig er under utvikling.
Brønnøysundregistrene har 560 medarbeidere. Vi gjør det enklere for alle å forholde
seg til det offentlige. Vi utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer,
samordner og forenkler dialogen med det
offentlige for privatpersoner og virksomheter.

Hvorfor velge oss?
Ønsker du å jobbe med varierte juridiske
oppgaver i et godt arbeidsmiljø med god
kollegastøtte? Vil du ha mulighet til påvirkning og utvikling av rettsområdene? Liker
du å jobbe selvstendig? Da kan
Brønnøysundregistrene være plassen for
deg!
Studenttilbud: Sommerjobb og praksisplass
www.brreg.no

Juristene våre jobber blant annet med:
•
Selskapsrett
•
Forvaltningsrett
•
Konkursrett
•
Kontraktsrett
•
EU/EØS-rett
•
Panterett
•
Personvernrett
•
Ekteskapsrett
Skal du jobbe hos oss må du ha interesse
for samspillet mellom jus og IT. Du må ha
stor arbeidskapasitet, kombinert med god
skriftlig og muntlig formidlingsevne, gjerne
også på et annet språk enn norsk. Du må
kunne arbeide selvstendig og målrettet, ha
gode samarbeidsevner og
fungere godt i et tverrfaglig miljø.
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Aud-Silje Wæhle, Rådgiver
”Jeg jobber på Brønnøysundregistrene fordi jeg
ønsker å arbeide med selskapsrett. Samtidig synes
jeg det er veldig interessant å få jobbe opp mot IT.
Jeg har varierte arbeidsoppgaver og det er et godt
arbeidsmiljø.”

arbeidslivsdagene 2018

Bull & Co Advokatfirma er totalleverandør av juridiske tjenester til næringslivet, men har også et betydelig innslag av
private og organisasjoner som klienter.
Pr. i dag er vi 44 medarbeidere i Bull.

mennesker som trives med å samarbeide
med andre. Oppriktig engasjement og villighet til å yte det lille ekstra er andre viktige
egenskaper vi ser etter slik at vi sammen
kan løse våre klienters utfordringer.

Våre kompetanseområder:
•
IT og immaterialrett
•
Arbeidsliv
•
Private rettsforhold
•
Fast eiendom og entreprise
•
Konkurranse, anbud & leveranse
•
Selskapsrett og transaksjoner

Til studenter kan vi tilby
•
Trainee-ordning
Varighet inntil seks uker med mulighet til
varierte oppgaver innen ulike rettsfelt ut
fra ønsker/interessefelt
•
Veiledning og skriveplass i forbindelse
med masteroppgaven
Veiledning gis av partnere og senioradvo
kater
•
Advokatfullmektigstillinger
Bredt praksisgrunnlag ut fra interess
områder
Gode prosedyremuligheter
Muligheten til å få advokatbevilling innen
to år

Likestilling og mangfold er viktig i Bull &
Co. Vi arbeider for å rekruttere medarbeidere og utvikle en firmakultur preget
av god balanse mellom kjønnene og en
rimelig aldersfordeling. Vi ønsker å være
et inkluderende og mangfoldig arbeidssted, hvor alle ansatte har de samme
muligheter for personlig og faglig utvikling. I Bull & Co er vi opptatt av et godt
arbeidsmiljø fordi vi vet at medarbeidere
som trives også presterer.
Bull & Co rekrutterer fra hele landet og
på alle nivåer. Vi er stadig på jakt etter
faglig dyktige og kunnskapsrike

Mange av våre medarbeidere er rekruttert
blant studenter vi har blitt kjent med gjennom trainee-ordning og
skriveplass. Send gjerne en åpen søknad til
oss.
www.bull.no

arbeidslivsdagene 2018
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Vi i CLP er svært opptatt av traineeordningen vår. Gjennom ordningen blir vi
kjent med mange dyktige studenter. Vår erfaring er også at traineer kan være
en viktig ressurs for oss i mange saker.
Vi tar derfor inn relativt mange traineer hvert år, sett i forhold til firmaets
størrelse.
Vi forsøker å gi våre traineer arbeidsoppgaver som ligner arbeidsoppgavene
til en advokat eller en advokatfullmektig. Typiske arbeidsoppgaver for en trainee vil være å skrive utkast til brev og prosessdokumenter, å utrede juridiske
spørsmål, samt å forberede rettssaker.
Mange av våre traineer får bli med i klientmøter, og vår ambisjon er at alle
traineer skal få følge en hovedforhandling eller et annet større prosjekt i
løpet av oppholdet sitt.

Send gjerne en søknad til soknad@clp.no
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MANGE SLÅR OSS PÅ ANTALL ANSATTE.
FÅ PÅ OPPNÅDDE RESULTATER.

clp.no
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Codex Advokat er et spesialisert og produktorientert advokatfirma med sterkt fokus på kvalitet
og service.
Med over 70 medarbeidere er vi en anerkjent og
etablert aktør i markedet, og vi tilbyr landsdekkende tjenester både på det forretningsjuridiske
området og overfor privatpersoner. Vi arbeider
nasjonalt og internasjonalt og er tilknyttet IAG.
Våre høyt spesialiserte advokater leverer juridiske tjenester innenfor eiendom og entreprise,
arbeidsrett, personskade og forsikringsrett,
familie-, arv- og skifterett, skatt og selskapsrett,
kontraktsrett, teknologi, IPR og media, corporate
og generell forretningsjus.
Vi jobber kontinuerlig for at vår kvalitet og
service skal oppleves som svært god. Tilbakemeldingene fra våre klienter gjenspeiler den
erfaring og kompetanse vi har opparbeidet oss
gjennom lang tid.
Våre ansatte utgjør et dynamisk, skapende og
innovativt miljø, og vi har en god balanse mellom kjønn, kompetanse og erfaring. I tillegg til
karakterer og bakgrunn, ser vi etter mennesker
som kan formidle engasjement og profesjonalitet, både internt og eksternt, og som er opptatt
av å skape verdier for våre kunder. Vi har et
hyggelig og uformelt miljø, og er opptatt av å
dele kunnskap på tvers av avdelingene.
Vil du bli en del av Codex nå eller senere? Vi
tilbyr deltidsstillinger for studenter og opptrer
som veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse. Vårt lag gikk av med seieren i årets
prosedyrekonkurranse. Ta en prat med oss, eller
last opp din CV i vår CV-base: www.codex.no/karriere, uforpliktende og konfidensielt. Vi holder til
i fine og lyse lokaler rett ved Oslo tingrett.
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Susanna Hjelset Holth
Advokatfullmektig
”I Codex har vi et hyggelig
arbeidsmiljø og et godt fagmiljø.
     
     
Jeg får jobbe spesialisert og
       
       
      

    
innen både privat og næring
Som advokatfullmektig i Codex får du
raskt dine egne klienter og god tilgang
på prosedyre. 70 ansatte, sentralt i Oslo.
Besøk oss under Arbeidslivsdagene
og på www.codex.no.
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Norges desidert viktigste arbeidsplass.
Det arbeider nesten 5000 personer i departementene. Dette gjør at vi ikke bare
er Norges viktigste arbeidsplass, men også en av de største. Vi jobber på tvers
av departementsgrensene og dette gir deg gode muligheter for faglig utveksling
og læring.
Departementene utarbeider det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende
etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og
forskningsinstitusjoner. I flere departementer får du internasjonal erfaring
ved å delta på møter i internasjnale fora, det er mulig å hospitere i internasjonale organisasjoner og du kan bli ansatt på åremål som fagråd eller nasjonal
ekspert.

Finn mer informasjon om oss og oversikt over
ledige stillinger på www.regjeringen.no og
www.jobb.dep.no

31

arbeidslivsdagene 2018

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer med
kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Tønsberg, Kristiansand og
Bergen. Vi har over 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt generell forretningsjus, og er en del av Deloitte Global Tax
& Legal med ett av verdens største nettverk av advokatfirmaer.
Advokatfirmaet er organisert i faggrupper og tverrfaglige bransjegrupper for på best
mulig måte å kunne yte service med høy faglig kvalitet overfor våre kunder. Dersom utførelsen av et oppdrag nødvendiggjør annen kompetanse enn den juridiske, vil Deloitte
Advokatfirma som en del av Deloitte involvere et tverrfaglig team med spisskompetanse
også utenfor advokatfirmaet.
Deloitte har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin
kompetanse både individuelt og som advokatfirma. Deloitte Advokatfirma har flere år
på rad, også ved siste rangering i 2017, blitt kåret til Tax Firm of the Year in Norway, av
International Tax Review.
Vår deltakelse på ALD 2018
•
Firmapresentasjon
•
Stand hele dagen
•
Intervjuer

Muligheter for studenter
•
Manduksjoner for studenter,
•
«Nattuglene» (1.-5. år)
•
Traineeopphold (3.-5. år)
•
Skriveplasser (5. år)
•
Voyage@deloitte (3.-4. år)

Ta gjerne kontakt med vårt skoleteam om du har spørsmål rundt våre tilbud for studenter:

Caroline Svelland Hauge
chauge@deloitte.no

Camilla Kamsvaag
Berntsen
cberntsen@deloitte.no

Christian Kjennerud
ckjennerud@deloitte.no

Monica Baastad Karlsen
mokarlsen@deloitte.no

Følg med på våre karrieresider www.student.deloitte.no
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Det juridiske fakultetet i Oslo er den
største utdanningsinstitusjonen
i landet for jurister, og en sentral
aktør innen juridisk forsking. Vi har
som mål å være blant de ledende
juristmiljøene i Norden, og ha en
spisskompetanse i enkelte miljøer
som hevder seg i europeisk toppklasse.

oppgave og har avlagt eksamen på 3.
studieår på masterstudiet i rettsvitenskap.

Ledige stillinger som vitenskapelig
assistent lyses ut på fakultetet i
mars og oktober hvert år for det
kommende semesteret. Andre
studentstillinger lyses ut etter som
de blir ledige. Stillingene går til
studenter som vil skrive 60 poengs
(unntaksvis 30 poengs), master-

Ved ansettelse av vitenskapelig assistenter vurderer vi studieresultater og
interessen for juridisk forskning.

”Som vitenskapelig assistent blir du
del av miljøet på instituttet. Samtidig
får innblikk i livet som forsker, noe
som kan være svært nyttig når du
skal velge karrieren videre”

Følg med på utlysninger på fakultetets nettside:
http://www.jus.uio.no/om/jobb/studentstillingar/index.html
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Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for de
alminnelige domstolene og jordskifterettene. DA er domstolenes støttespiller og serviceorgan. DA har dessuten en styrings- og utviklingsfunksjon, og
skal bidra til at domstolene er i best mulig stand til å møte utfordringene de
stilles ovenfor. DA er lokalisert i Trondheim og har ca. 90 ansatte, hvorav 14
jurister.
Som jurist i DA kan man både jobbe med konkrete problemstillinger og med
mer overordnet strategisk arbeid.
Det er til sammen ca. 160 stillinger som dommerfullmektig ved tingrettene.
Dommerfullmektigene ansettes direkte av den enkelte tingrett. Dommerfullmektigene får en svært allsidig erfaring – både når det gjelder de materielle
regler, prosess og ledelse av rettsmøter.
Både ved ansettelse av dommerfullmektiger og jurister i DA legges det særlig
vekt på faglig dyktighet, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det
legges også stor vekt på evne til å arbeide selvstendig og effektivt. Det er
dessuten viktig med gode samarbeidsevner.

DA deltar på messedagen under ALD 2018.
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DLA Piper er Norges eneste globale
advokatfirma Vi har kontorer i over 40
land og er også Nordens største advokatfirma med over 370 advokater i Norge,
Sverige, Danmark og Finland. For våre
ansatte medfører denne internasjonale
forankringen helt unike opplæringsprogrammer, muligheter for å bygge
internasjonale nettverk og arbeide
utenfor Norge.
For deg som student kan vi tilby
følgende;
Traineeopphold
Som trainee i DLA Piper får du anledning
til å fordype deg i ulike juridiske
problemstillinger innenfor forskjellige
fagfelt, og omsette den teorien du
allerede har tilegnet deg på studiet til
praksis. Et traineeopphold strekker seg
normalt over fem uker. Etter hvert
opphold utarbeider vi en evalueringsrapport. Denne rapporten gjennomgås
med deg og trainee-ansvarlig for å gi deg
tilbakemelding på ditt opphold hos oss. I
tillegg får du en utfyllende attest.
PSA
For å bistå advokatene med kunnskaps-

forvaltning har vi ansatt Professional
Support Assistants (PSA) til flere av våre
avdelinger. En PSA samarbeider tett med
avdelingsleder og Knowledge
Management- ansvarlig, og gir deg som
student en unik mulighet for tilegning av
kunnskap under studiet.
Skriveplass
Hvert semester tilbyr vi skriveplass og
stipend til en masterstudent som skal
skrive om et forretningsjuridisk emne. Det
innebærer en fast plass hos oss med PC og
annet diverse utstyr samt et stipend på kr
30 000.
Litigation Academy
Litigation Academy er et seminar som gir
innføring i fagene straff- og sivilprosess
og består av foredrag, gruppeoppgaver og
gjennomføring av en fiktiv rettssak.
Seminaret holdes av våre mest erfarne
advokater og er skreddersydd for deg som
er på 4. eller 5. studieår. Et vinnerlag og en
individuell vinner vil bli kåret. Den
individuelle vinneren vil få mulighet til
å reise sammen med en advokat fra vårt
kontor til et av DLA Pipers kontorer i
Europa. Litigation Academy blir avholdt
annethvert år, neste gang i januar 2019.
Se dlapiper.com for mer informasjon.
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Bringing our
world of law
til dine ambisjoner
Ønsker du å jobbe i et internasjonalt
advokatfirma med høy faglig kompetanse innen
alle forretningsjuridiske områder? Vi tilbyr skriveplass og stillinger som praktikant og Professional
Support Assistant.
Vårt mål er å tiltrekke oss, utvikle og beholde
de beste medarbeiderne. Vår kontinuerlige
suksess ligger i å skape et støttende, inkluderende
og motiverende miljø. Kom gjerne innom oss på
vår stand.

Se dlapiper.com for mer informasjon.
Kontakt HR-manager Christine Lykka på
tlf 24 13 15 00.

« Jeg valgte DLA Piper
på grunn av det sterke
fagmiljøet, og deres gode
internasjonale utviklingsprogrammer. DLA Piper
var derfor det beste
valget for meg. »
C AROLINE SANDBERG
Fast advokat

90+
kontorer i mer
enn 40 land

DNB Juridisk
DNB Juridisk er DNB-konsernets advokatkontor med over 60 advokater. DNB er
et av Nordens største finanskonsern, og
som advokat hos oss får du dermed en
unik mulighet til å utvikle solid kompetanse - ikke bare innen de juridiske
fagområdene, men også innenfor de ulike
forretningsområdene i bank- og finansverdenen.
Rettsområder
Selv om jus innen bank og finans kan ses
på som en spesialisering i seg selv, jobber vi innenfor mange ulike fagområder.
Sentralt står blant annet selskapsrett,
konkurs/restrukturering, kontraktsrett,
børs- og verdipapirrett, forsikringsrett,
arbeidsrett, IT, personvern og tvisteløsning - samt problemstillinger knyttet til
ny teknologi og nye betalingsløsninger.
Hvorfor DNB Juridisk?
Å jobbe som advokatfullmektig eller
intern (trainee) i Norges ledende bank
betyr at du får være med på store og
varierte oppdrag. Vi jobber tett på oppdragsgiverne våre, som består av de ulike
miljøene i banken. Som intern får du
dermed innblikk i hvordan det er å jobbe
i et forretningsadvokatmiljø og samtidig
være en del av et stort finanskonsern. Du
får ta aktiv del i spennende prosjekter,

Henrik Andreas
Bonge

Kirsten Olsson
Østby-Deglum

for tiden med mye fokus på utvikling av nye
produkter som driver bank og finans inn i
fremtiden.
Som intern hos oss blir du tilknyttet en av
seksjonene i Juridisk, og får tett oppfølging både fra fadderen din og fra resten av
advokatene våre. Vi er i dag inndelt i seks
seksjoner:
•
Tvisteløsning
•
Bank
•
Storkunde Bank
•
Betalinger og teknologi
•
Markets
•
Forsikring og arbeidsliv
Deg som student
Vi søker engasjerte, nysgjerrige og dyktige
studenter til internship i Oslo og Bergen.
Kom gjerne innom standen vår for en prat
og lever søknaden din der. Vi deltar i ALDs
intervjuordning og skal også ha bedrifts
presentasjon i DNBs lokaler i Bjørvika
torsdag 15. februar kl. 19.00. I tillegg tilbyr
vi programmet Corporate Legal Intern i
samarbeid med Advokatfirmaet BA-HR og
Aker Solutions. Les mer om dette på dnb.no/
corporate-legal-intern.
Les mer om DNB Juridisk og våre studenttilbud på dnb.no/jusstudent. Velkommen til
bedriftspresentasjon 15. februar og til vår
stand på messedagen!

Line Bøhn Hagen

Mari Myhre
Marthinsen
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        !
karriere
Som praktikant i EFTAs overvåkningsorgan
ESA vil du få verdifull internasjonal erfaring
og et unikt innblikk i hvordan EØS-avtalen
håndheves og fungerer i praksis. 11 måneder i
Brussel gir deg også god anledning til å nyte
storbylivet i hjertet av Europa, og i Belgias
mange naboland.
ESA sørger for at EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge respekterer sine forpliktelser under EØS-avtalen. Vi overser at regelverk
og praksis i EFTA-landene ikke er i konflikt
med EØS-rettighetene til enkeltpersoner og
bedrifter. Vi håndhever reglene for statsstøtte og holder øye med at selskaper som har
virksomhet i EFTA-landene følger konkurransereglene.
ESA samarbeider tett med Europakommisjonen, fører rettssaker for EFTA-domstolen og
deltar i saker for EU-domstolen. Som praktikant hos ESA vil du få mulighet til å delta i
alle sider av ESAs arbeid.

Som nyutdannet jurist kan du få praktikantplass i en av ESAs tre avdelinger: indre
marked, konkurranse og statsstøtte, eller den
juridiske avdelingen. Vi tar også inn en praktikant som jobber med presse og informasjon.
Som praktikant i ESA vil du jobbe på engelsk
med EØS-rettslige problemstillinger i et
meget internasjonalt miljø, og vil få muligheten til å delta på interessante seminarer og
høringer i EFTA-domstolen i Luxembourg.
Våre vilkår er svært konkurransedyktige: Som
praktikant får du en månedslønn på 1500
euro skattefritt, møblert leilighet med alle
utgifter dekket, og betalt reise til og fra praktikantoppholdet. ESA dekker i tillegg utgifter
til språkkurs.
Besøk ESAs hjemmeside (www.eftasurv.int/
trainee) for mer informasjon, eller kom og
snakk med oss på Arbeidslivsdagene. Vi holder bedriftspresentasjon torsdag 15. februar
kl. 1630. Velkommen!
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Hvem er Eurojuris Norge?
Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 16 selvstendige
advokatfirmaer som samarbeider tett både faglig og kommersielt. Medlemsfirmaene er lokalisert både i de store byene og på mindre steder i landet. Samlet
teller vi over 200 advokater som bistår privatpersoner, næringslivet og det
offentlige i hele Norge.
Du finner mer informasjon om Eurojuris Norge og de 16 medlemsfirmaene på vår
hjemmeside eurojuris.no
Hvorfor velge et Eurojuris Norge-firma?
Vi tilbyr deg som student en unik mulighet til å jobbe innenfor mange ulike
rettsområder og bransjer med utfordrende oppgaver, i og utenfor de store byene.
Vi er også med i et internasjonalt nettverk, Eurojuris International, som tilbyr et
eget utviklings- og utvekslingsopplegg for yngre advokater. Du får med andre ord
tilgang til et stort nettverk av erfarne og dyktige kolleger – lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Vi tilbyr
Alle Eurojuris Norge-firmaene er
opptatt av å finne, vinne og utvikle
de rette talentene. Derfor arrangerer vi jevnlig møter og kurs der
faglig utvikling og kunnskapsdeling
alltid er høyt prioritert. Vi kan tilby
traineeopphold der du får varierte
og spennende oppgaver i et inkluderende faglig og sosialt miljø.

Vi ser frem til å møte deg under Arbeidslivsdagene!
http://www.eurojuris.no/nb/traineeordning
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Ønsker du å bli en del av en global organisasjon med en
tilsvarende global kundeportefølje? Vi tilbyr faglige utfordringer og karriereutvikling, og har et bredt nettverk av
fagpersoner.
Hvem er vi?
I Tax hjelper vi kundene våre med å finne ut hvor mye skatt de
skal betale, og hva de bør kjøpe og selge. Skattelover og -regler
er i rask endring, og vi sørger for at selskaper møter de nye
kravene til markedene de opererer i. I tillegg fungerer vi som
et mellomledd mellom næringsliv og skattemyndigheter ved å
utarbeide og sende inn dokumentasjon.
EY Tax & Law
•
Er et av Norges ledende
kompetansemiljø og advokatfirma innenfor skatt,
avgift og forretningsjus.
•
Har 180 medarbeidere fordelt på 16 kontorer i Norge
og jobber tett med kollegaer
i vårt globale nettverk.
•
Består av seks spesialiserte
kompetanseområder der
tverrfaglig samarbeid er en
stor del av hverdagen.
•
Gir mulighet for opphold
ved et av våre utenlandskontorer.

I Law, vår forretningsjuridiske avdeling, hjelper vi selskaper
å håndtere det stadig mer komplekse samspillet mellom økonomiske, regulatoriske, forretningsjuridiske og kommersielle
vurderinger. Ved å tilby helhetlig rådgivning rundt strategiske forretningsbeslutninger reduserer vi avstanden mellom
forretningsrådgivere og jurister. Vi tilbyr også støttetjenester
som øker effektiviteten og reduserer kostnaden av juridiske
rutineaktiviteter. Våre advokater innen selskapsrett, handel,
arbeidsrett og finansielle tjenester jobber tett sammen med
medarbeidere fra andre avdelinger i EY.
Vi søker studenter som er lærevillige, entusiastiske og strukturerte. Vi ser etter faglige enere med sunne verdier, velutviklede
sosiale antenner og med driv til å få ting til å skje. Er dette
deg?

Hva vi kan tilby
•
Traineeopphold (4-6 uker)
•
Young Tax Professional of
the Year: internasjonal casekonkurranse for studenter
med interesse for skatt og
avgift
•
Stilling som advokatfullmektig etter fullført studie

Spørsmål?
Kontakt oss på rekruttering@no.ey.com eller gå
inn på www.ey.no. Vi ser frem til å høre fra deg!
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Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen
og av stor betydning for den enkelte
innbyggers hverdag. Som nyansatt
hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få
mye ansvar. Hos oss
vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer
som en selvstendig saksbehandler fra
dag en, og gir råd til politisk ledelse
i saker på ditt fagområde. Samtidig
får du tett oppfølging av dyktige
ledere og kollegaer som hører på dine
synspunkter. Ditt arbeid er viktig for
departementet, og du vil få en variert
arbeidshverdag med høyt tempo.
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Vi kan tilby:
• Praktikantordning: Finansdepartementet tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter i
Skattelovavdelingen og Finansmarkedsavdelingen. Tilbudet gjelder
både vår- og høstsemester, og har
en varighet på fire til seks uker.
• Masteroppgavesamarbeid: Studenter som skriver masteroppgave med
tema innen skatterett eller avgiftsrett har anledning til å søke om
skriveplass i Skattelovavdelingen.
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Finanstilsynet arbeider for at finansinstitusjoner og finansmarkeder fungerer
trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi
har om lag 270 ansatte, hvorav ca. 20 % er jurister. Vi holder til i moderne lokaler i
Oslo sentrum.
Tre gode grunner til å jobbe i Finanstilsynet
1. Bred kontaktflate mot ulike aktører
i finanssektoren
2. Meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø
Eksempler på oppgaver for våre
medarbeidere:
• Gjennomføre tilsyn
• Utvikle, utrede og tolke lov- og
Studenttilbud:
regelverk
• Deltidsjobb
• Behandle konsesjoner
• Sommerjobb
3. Internasjonalt samarbeid

Du finner mer informasjon på finanstilsynet.no/jobb. Du
kan også kontakte oss på epost: rekruttering@finanstilsynet.no
Følg oss gjerne på LinkedIn: Finanstilsynet (FSA Norway)

arbeidslivsdagene 2018

44

Forbrukertilsynet – enklere og tryggere
markeder for forbrukere
Nøkkelinfo
Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) er en offentlig tilsynsmyndighet. Vi
arbeider først og fremst med å forebygge og
stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig
handelspraksis rettet mot forbrukere.
Dette gjør vi gjennom veiledning og dialog
med næringsdrivende, ved effektiv bruk av
økonomiske sanksjoner og gjennom god
informasjonsvirksomhet. Vi bidrar også til
at forbrukernes rettigheter ivaretas og at
forbrukerne kan ta informerte valg.
Tilsynet har i underkant av 30 ansatte,
hvorav 20 jurister.

Hvilke egenskaper ser dere etter når dere
ansetter folk?
Vi ser etter engasjerte jurister med god
muntlig og skriftlig fremstillingsevne og
interesse for forbrukerspørsmål.
Vi tilbyr:
•
Praksisopphold via valgfagsordningen
ved UiO
•
Traineeopphold av 5-6 ukers varighet.
Intervjuer blir gjennomført etter ALD
for stillinger i høstsemesteret.
•
Skriveplass for studenter som er
interessert i å skrive en 30 poengs
masteroppgave eller annen avhandling
om markedsførings-/forbrukerrettslige
problemstillinger
Deltar på hva under ALD 2018?
Vi deltar på messedagen og ser frem til å
møte deg.

Hva er spesielt med å jobbe hos dere?
Som jurist hos Forbrukertilsynet bidrar du
til å verne forbrukernes interesser i alle
markeder. Vi har masse engasjement, stor
faglig kompetanse og et ungt og sosialt
arbeidsmiljø. De som jobber hos oss får god
kunnskap om både forvaltningen og næringslivet. Vi er også svært aktive i internasjonale fora.

45

arbeidslivsdagene 2018

"#$ %& "' ()*#)+* # ./"*:
Forsvarets Logistikkorganisasjon avdeling driftsanskaffelser (FLO DA)
har hvert år et gitt antall praktikantstillinger.
FLO DA inngår rammeavtaler, kontrakter og militære forsyningsavtaler
for å drifte militære og sivile fartøy og systemer i Forsvaret. I tillegg
leverer avdelingen rådgivningstjenester innen anskaffelsesfaget, utfører
kontroll og utvikling av anskaffelsesprosesser både mot leverandører og
internt i Forsvaret. Avdelingen har omfattende kontrakter med både sivile og militære leverandører nasjonalt og internasjonalt. Driftsanskaffelsesavdelingen består av kontrakts- og innkjøpskontor for Land, Sjø, Luft,
Felles og Støtte, Militære Forsyningsavtaler samt Fagstøtteseksjonen.
Som praktikant vil du få god innsikt i arbeidshverdagen til juristene i avdelingen. Juristene
arbeider innenfor et vidt spekter av ulike rettsområder med hovedvekt på kontraktsrett og
offentlige anskaffelser og tilhørende rettsområder som erstatningsrett, EU/EØS-rett mv. Som
praktikant vil du
blant annet kunne bidra med juridiske utredninger, tolke og utforme kontrakter, delta i
forhandlinger med Forsvarets leverandører
og holde interne presentasjoner. Juristene i
driftsanskaffelsesavdelingen har et godt sosialt
og faglig miljø på tvers av seksjonene.
Praktikantoppholdene har en varighet på 4 – 6
uker, med mulighet for forlengelse i enkelte
tilfeller. Praktikantoppholdene vil gjennomføres
høsten 2018, eventuelt våren 2019. Konkrete
datoer avtales i det enkelte tilfellet. Arbeidsstedet er Kjeller utenfor Lillestrøm. Vi deltar i
intervjuordningen og vil gjennomføre intervjuer
etter ALD. Praktikantordningen er vår viktigste
rekrutteringskanal, og mange av våre jurister
har tidligere vært praktikant i Forsvaret.

Hva ser vi etter?
•
En som ikke er redd for å ta ansvar
•
Gode faglige resultater, men riktig motivasjon og entusiasme vektlegges
•
Gode samarbeidsevner og samfunnsengasjement
•
Løsningsorientert
•
Motivasjon til særlig å jobbe med offentlig
anskaffelser og kontraktsrett
•
Ser på Forsvaret som en interessant
arbeidsplass
•
For størst mulig utbytte av oppholdet ønskes det at studentene har vært gjennom
kontraktsrett og obligasjonsrett
HAR DU SPØRSMÅL ELLER HENVENDELSER
ANGÅENDE PRAKTIKANTORDNINGEN?
Kontakt juridisk rådgiver Malene Reinertsen
mareinertsen@mil.no
Tlf: 99314908/63808625
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Advokatfirmaet Føyen Torkildsen består av
løsningsorienterte og engasjerte juridiske
spesialister med bred kompetanse innen
Eiendom, Entreprise, IKT Media, Arbeidsliv
og Corporate. Vi tilbyr forretningsjuridisk
kompetanse og rådgivning med fokus på
helheten og sluttresultatet over tid.
Basert på innsikt, dyktighet og proaktivitet
skal vi sikre at våre oppdragsgivere, våre
medarbeidere og vårt selskap samlet utgjør
en forskjell og ligger foran.
Vi ønsker å være en forretningspartner – en
som er med på å løse de juridiske problemstillingene våre kunder har innenfor

47

våre spesialistområde - alltid basert
på forretningsforståelse og fokus på
helheten. Sammen skaper vi verdiøkende løsninger.
Som selskap kjennetegnes vi av personer som er fremoverlente og troverdige,
stolte og inspirerende, med solid faglig
kompetanse.
Hos oss får du spennende arbeidsoppgaver og mye ansvar - Vi er like opptatt
av din egen utvikling som du selv er.
Hos Føyen Torkildsen skal de ansatte
Trives, Utvikles og Utfordres.
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Vil du arbeide for borgernes rettssikkerhet?
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke og skal bidra til at Stortingets og
regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland har ansvar
for to fylker, Oslo og Akershus. Hovedstadsregionen byr på et stort mangfold – fra flerkulturell storby
med industriområder og drabantbyer, til Norges beste jordbruksland og store skogområder.
Våre oppgaver er omfattende og varierte, og de kan deles inn i tre hovedområder:
•
Fylkesmannen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes
virksomhet, og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak
•
Fylkesmannen gjennomfører nasjonal politikk i fylkene og ivaretar en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater
•
Fylkesmannen formidler og samordner statlige styringssignaler til kommunene, og gir råd og
veiledning til kommuner og andre
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mer enn 300 ansatte fordelt på 8 avdelinger, samt en beredskapsstab og en samordningsstab. Det arbeider jurister på de fleste av avdelingene og innenfor de
fleste av saksfeltene våre. Særlig er det mange jurister på barnehage- og utdanningsavdelingen,
helseavdelingen, juridisk avdeling, sosial- og familieavdelingen og vergemålsavdelingen. Våre øvrige
avdelinger er administrasjonsavdelingen, landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen.
Arbeidet hos Fylkesmannen gir deg varierte og spennende juridiske utfordringer. Samtidig får du
muligheten til å jobbe i et tverrfaglig miljø med dagsaktuelle saker. Du kan høre mer om de mange
saksfeltene og hvordan de ulike avdelingene jobber hvis du besøker vår stand på messedagen eller
våre nettsider www.fmoa.no.
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Det hjelper ikke å ha rett, hvis du
ikke kan hevde din rett.
Gatejuristen er et fast tiltak under
Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vi gir
gratis rettshjelp til mennesker som
har eller har hatt rusproblemer. Vi
tar imot nye saker fire ganger per
uke og tar saker på de fleste rettsområder. I tillegg til behandling
av enkeltsaker jobber Gatejuristen
oppsøkende i rusmiljøet, og rettspolitisk ved å bruke den erfaringen vi
har opparbeidet oss. Vi ønsker å være
der klientene våre er og arbeider for
å gi rusavhengige rettshjelpen de har
krav på.
Virksomheten er i stor grad basert på
frivillighet. Studenter arbeider hos
oss som frivillig saksbehandler en
dag i uken. Ferdigutdannede jurister
jobber i en kveldsturnus med vakt
hver fjerde torsdag fra kl. 1700-2000
med oppfølging av saker og klienter i
mellomtiden.
Vi rekrutterer nye frivillige våren
2018.
Å jobbe som frivillig saksbehandler
hos Gatejuristen gir deg verdifull
erfaring og et veldig godt grunnlag
for videre karriere.
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Tilbud til studenter
- Praksisplass gjennom valgfagsordningen ved Universitetet i Oslo
- Frivillig saksbehandling/rettshjelp
- Sommervikar
- Skriveplass (masteroppgave)
For mer informasjon besøk vår stand
på arbeidslivsdagene eller se gatejuristen.no

GATAS ØKONOM
Gatas Økonom er et prosjekt under Gatejuristen som gir gratis økonomirådgivning til folk som har
eller har hatt et rusproblem. I arbeidet er det nødvendig med både
juridisk, økonomisk og sosialfaglig
kompetanse. Derfor har prosjektet
frivillige fra flere fagretninger som
arbeider i tverrfaglige team. Arbeidet skjer en dag i uken. Omfattende
opplæring og oppfølging gis. Vil du
være med å rydde opp i økonomien
til mennesker som ønsker seg et
bedre liv? Send søknad og CV til mr@
gatejuristen.no.”
Avdeling Barnas Jurist rekrutterer
også frivillige. Se informasjon på side
21.
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Gjensidige er et ledende nordisk
skadeforsikringsselskap notert på
Oslo Børs. I snart 200 år har vi ansatt
ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag
3.500 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige
og Baltikum. I Norge tilbys også bank,
pensjon og sparing.

kat i Gjensidige kan du arbeide med et
vidt spekter av oppgaver innenfor ulike
virksomhetsområder. Konsernjuridisk
yter juridiske tjenester innenfor skade,
- livsforsikring og bank og arbeider
med alt fra forsikring, erstatning,
rettsprosesser, rådgivning innenfor
regulatoriske forhold, til kontrakt, M&A,
forhandlinger, distribusjon, personvern,
markedsføring m.m. Juristene i Gjensidige arbeider med skadebehandling og
erstatningsrett innfor ting og personskade, underwriting, samt bankfaglige
tema, dessuten er det også jurister
innenfor arbeidsrett.
I Gjensidige kan du nå så langt du vil.

I løpet av Gjensidige-karrieren tar
du små og store skritt for å lære mer
og prestere enda bedre – hver eneste
dag. Det kontinuerlige samarbeidet
på tvers av fagmiljøene gjør at du får
et stort nettverk og lærer ting du ikke
hadde regnet med å lære. Som advo-

Vi tilbyr deg som student:
- Deltidsstilling
Vil du bli bedre kjent med oss?
Les mer om hvordan, på gjensidige.no/
gjensidigedagen
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Glittertind er et nisjefirma innen
sivilrettslig tvisteløsning og
prosedyre.
Alle våre advokater jobber daglig
med kommersiell tvisteløsning i
ulike former, herunder forhandlinger, ulike former for mekling
(rettslig og utenrettslig), samt
gjennomføring av rettssaker for
så vel ordinære domstoler som
voldgift.
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Vi er stadig på jakt etter flere toppfolk, og tar imot både trainee- og
fullmektigsøknader. Kom innom vår
stand for en uforpliktende prat.
Være fagområder er:
• Entreprise
• Energi og industri
• Tvisteløsning og prosedyre
www.glittertind.no
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Advokatfirmaet Grette er et fullfaglig
forretningsjuridisk advokatfirma
med omtrent 70 advokater som vektlegger faglig styrke og bransjekunnskap. Alle våre advokater er dedikert
til ett eller flere fagfelt, og til sammen
har vi spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.

Studenttilbud:
• Trainee
• Markedstrainee
• Kveldsvakt/resepsjon
• Manuduksjoner
• Veiledere til prosedyrekonkurransen
• Gretteskolen

Vi søker engasjerte, motiverte og faglig
dyktige medarbeidere. Hos oss får du
vist hva du kan, og samtidig bli en
del av et sterkt forretningsjuridisk
fagmiljø med flat struktur, spennende
klienter og godt arbeidsmiljø.

Martine Valland

Christoffer Johnsen

Maja B. Lindgren
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Advokatfirmaet Hammervoll Pind har et
av landets største og mest kompetente
juridiske fagmiljøer innen eiendoms- og
entreprisesektoren
Vi har samlet advokater med spesialkompetanse innen rettsfelt som eiendomsbransjen etterspør. Det gjør oss til
en totalleverandør av juridiske tjenester
til eiendoms- og entreprisebransjen.
De ansatte i Hammervoll Pind bidrar
til utvikling av firmaet gjennom engasjement og dyptgående kunnskap om
bransjene vi opererer innenfor.

Hammervoll Pind tilbyr et ungt og
stimulerende arbeidsmiljø med faglige
utfordringer og god tilgang på prosedyre. Hos oss får du tett oppfølging, både
faglig og sosialt, fra vårt traineeutvalg
og våre advokater.
Vi ønsker å komme i kontakt med traineer som er positive og engasjerte for et
opphold i et fremoverlent advokatfirma.
Flere av våre ansatte startet sin karriere
som trainee i Hammervoll Pind.
Du er velkommen til å ta kontakt for en
uforpliktende samtale eller sende en
søknad til traineeutvalget@hammervollpind.no.

Du møter to av våre representanter fra traineeutvalget på stand:

Lisbeth Sefaniassen Eide
Advokat
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Madicken Lea
Advokatfullmektig
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Advokatfirmaet Haavind er et av
Norges ledende fullservice advokatfirmaer. Vi dekker hele spekteret av juridiske tjenester og bistår
flere av de største aktørene innen
norsk og internasjonalt næringsliv.
Vi har et sterkt fagmiljø og mange
dyktige kollegaer å spille på. Våre
kontorer ligger på Solli plass i Oslo,
med en fantastisk utsikt over byen.
Som nyansatt fullmektig hos oss
vil du få en fadder med tydelig
oppfølgingsansvar. Vi lover deg
en bratt læringskurve og tidlig
ansvar, med god støtte fra faddere, partnere og erfarne advokater.
Alle ansatte har egne mål- og
utviklingsplaner som følges opp
gjennom hele året. Våre advokater
får løpende relevante kurs og
forelesninger gjennom Haavindskolen. Vi har omfattende
prosedyrevirksomhet, og et godt
samarbeid med Barnas Jurist. De

fleste av våre advokatfullmektiger
får sakene sine innen to år.
Vi er stolte av vårt gode arbeidsmiljø. Vi reiser på firmaturer og
avdelingssamlinger og vi har flere
faglige, sportslige og sosiale
sammenkomster.
Vi motiveres av verdiene engasjement, dyktighet, samarbeidsglede
og humor. Sammen deler vi disse
verdiene, samtidig som vi tar
vare på det som gjør oss unike.
Mangfold skaper en arena hvor vi
utfyller hverandre og leverer som
Haavind.
Vårt samarbeid med Barnas Jurist
og Amnesty International gir oss
muligheten til å yte juridiske
tjenester og hjelpe der det trengs
som mest. Som ansatt vil du ta del
i dette arbeidet og få muligheten
til å sette ditt preg på samarbeidet.

arbeidslivsdagene 2018
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Bli kjent med oss
Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskilde, og 2/3 av de nyutdannede juristene
vi har ansatt de siste årene har vært traineer hos oss. Ordningen gir oss en unik
mulighet til å bli kjent med deg - samtidig som du blir kjent med oss og får teste ut
hvordan det er å være advokatfullmektig i Haavind.
Vi søker alltid å knytte kontakt med faglig dyktige studenter og nyutdannede.
I tillegg til trainee-opphold tilbyr vi skriveplasser samt godt faglig innhold
gjennom eksamensrelevante forelesninger og vårt årlige prosedyrekurs.
Kom innom standen vår og slå av en hyggelig prat med oss!
For mer informasjon om oss og våre studenttilbud – følg oss på Facebook,
LinkedIn og se Haavind.no/karriere

Vi gleder oss til å treffe deg!
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Advokathjelp for folk flest
HELP Forsikring tilbyr fullverdig og
spesialisert advokathjelp gjennom
forsikring. Våre kunder betaler kun forsikringspremie og får advokathjelp når
de trenger det. Siden starten i 2005 har
vi vokst til et av landets største advokatmiljøer, med mer enn 100 ansatte
advokater og fullmektiger.
Ca 250 000 LO-medlemmer i 12 LO-forbund har HELP Advokatforsikring
som kollektiv medlemsfordel, og mer
enn halvparten av alle boligkjøpere
tegner HELP Boligkjøperforsikring for å
sikre likevekt mellom kjøper og selger i
bolighandelen. Bedrifter kan få advokathjelp når de trenger det gjennom
HELP Advokatforsikring Bedrift.
HELP fortsetter veksten og trenger
flere flinke folk fremover. Sammen skal
vi gjøre advokattjenester tilgjengelig
for folk flest!
Advokatforsikring gir tilgang til advokathjelp innenfor privatlivets viktigste
rettsområder: familie- og arverett,
kjøpsrett og fast eiendom, samt ved

identitetstyveri og førerkortbeslag.
- Ingen håndterer flere saker etter
barneloven
- Ingen har flere arvesaker
- Ingen representerer flere boligkjøpere
Mer enn 400 000 kunder gir faglige
utfordringer og meningsfulle arbeidsdager. 2 av 3 ville ikke ha kontaktet advokat uten advokatforsikring, av frykt
for regningen.
HELP er en arbeidsplass hvor du som
advokat kan kombinere en spennende
karriere med et liv utenfor jobben.
I tillegg kan du forvente:
- et godt sosialt og sterkt fagmiljø med
stor vekt på kunnskapsdeling
- stort sakstilfang, selvstendighet og
tilgang til prosess innenfor varierte
rettsområder
Du finner oss i moderne lokaler i Oslo
sentrum. Med kontorer i Stockholm
og København tilbyr HELP også advokattjenester til svenske og danske
kunder.
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Vil du vokse videre sammen med oss?
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Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med
helse- og omsorgstjenester, barneverntjenester, sosiale tjenester og
folkehelsearbeid.
Helsetilsynets klagebehandling, tilsyn
og rådgivning skal medvirke til at:
– rettssikkerheten og befolkningens
behov for tjenester ivaretas
– sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og
folkehelsearbeid ivaretas
– barneverntjenestene er forsvarlige
og til barnas beste
– svikt i tjenestene forebygges, avdekkes og følges opp
I tillegg skal tilsynet bidra til at
befolkningen har nødvendig tillit til
personell og tjenester.

temaer tilsynet skal omfatte. Denne
prioriteringen skjer blant annet på
grunnlag av informasjon om risiko og
sårbarhet i tjenestene. Vi samarbeider tett med fylkesmennene for å
lykkes medsamfunnsoppdraget.
Helsetilsynet har for tiden ca. 115
ansatte, hvorav 37 er jurister. Som
jurist hos oss bidrar du til å ivareta
pasientenes, brukernes og pårørendes
interesser.
Vi har også stadig ledige stillinger for
jusstudenter som behandler innsynsbegjæringer, noe som gir studentene
en verdifull erfaring. Flere tidligere
studenter i disse stillingene jobber i
dag som jurister hos oss.
Vi ser frem til å treffe deg på Arbeidslivsdagene 2018!

Vi prioriterer selv hvilke tjenester
det skal bli ført tilsyn med, og hvilke
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NORGES HØYESTERETT

;    
rettsavklaring og rettsutvikling
Om Høyesteretts utredningsenhet…
- Utredningsenheten består av 23 utredere, to protokollsekretærer og en studentutreder
- Utrederne arbeider først og fremst for Høyesteretts ankeutvalg og for dommerne i
avdeling i henviste saker
- Utrederne behandler anker over dommer, kjennelser og beslutninger i straffesaker og
sivile saker
- I alle sakstyper utredes de materielle og prosessuelle spørsmål
I Høyesteretts utredningsenhet får du…
- spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
- arbeide for noen av landets fremste jurister
- en fleksibel jobb i et ungt og trivelig miljø
Jobb i Høyesteretts utredningsenhet krever…
- meget gode juridiske kvalifikasjoner, blant annet gode eksamensresultat
- evne til å arbeide grundig og effektivt
Vi tilbyr studentvikariat i sommerferien og deltidsstilling som studentutreder. Søkerne bør
ha fullført 3. studieår med meget gode resultater før tiltredelse. Søknadsfrist for
studentvikariat er 1. mars 2018. For nærmere detaljer om stilling som studentutreder og
søknadsfrist, se www.hoyesterett.no
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KORT OM HJORT
Advokatfirmaet Hjort har levert juridisk presisjon siden 1893 og tilbyr en unik kombinasjon av forretningsjus, personjus, strafferett, og prosedyre. Vi bistår forretningsklienter, offentlige og private
klienter med rådgivning og prosedyre innenfor alle sentrale rettsområder. Hjort har ca. 90 advokater
og advokatfullmektiger.
Prosedyre og
tvisteløsning

Firmaet er anerkjent som et av landets ledende prosedyrefirmaer. Våre
advokater prosederer mange hundre rettssaker årlig innenfor både sivilrett
og strafferett – hele 19 av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Forretningsjus

Mesteparten av våre oppdrag er innenfor forretningsjus, som bl.a.:
Arbeidsliv, Selskapsrett, Entreprise, EU-/ Konkurranserett, Fast eiendom,
Fornybar energi, Kommunikasjon/Media/Teknologi og Granskning.

Personjus

Hjort er et av få store advokatfirmaer som også har Familie-, arve- og
skifterett samt Strafferett som satsningsområder.

TILBUD TIL STUDENTER
Traineeordning

Som trainee hos oss får du et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som advokat,
og du får muligheten til å jobbe bredt. Vi garanterer at du får overvære minst én
hovedforhandling. Traineeperioden hos Hjort varer normalt i 4 uker.

Skriveplass

Hjort tilbyr skriveplass med stipend til studenter som skal skrive masteroppgave. Tildelingen baseres på faglig dyktighet, personlige egenskaper og tema
for masteroppgaven.

Fagdager

Hvert semester inviterer vi til fagdager for studenter i eksamensaktuelle tema.

Hjort er hovedsponsor av ELSA Oslos Prosedyrekonkurranse.
I Universum-undersøkelsen blant jusstudenter 2017 er Hjort kåret til 3. mest attraktive arbeidsplass
blant advokatfirmaene.
Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Akersg. 51. Besøk oss på vår stand under ALD, følg oss på
Facebook, LinkedIn eller på hjort.no.
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DET ER LIKE VIKTIG MED

KARAKTER
SOM MED

KARAKTERER
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Hvor du velger å jobbe etter studiene
er avgjørende for karrieren. Hos oss
blir man daglig stilt overfor faglige og
menneskelige utfordringer som krever
mer enn gode karakterer. Hjort har levert
juridisk presisjon siden 1893 og er et
advokatﬁrma bygget rundt personer med
en sterk karakter.
Se hjort.no eller følg oss på Facebook.
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Hydro og Kluge tilbyr et helårsprogram som industripraktikant. Helårsprogrammet består av ett praktikantopphold per semester, i tillegg til faglige og sosiale arrangementer
i løpet av året.
Som industripraktikant får du et unikt innblikk i hverdagen som internadvokat i et internasjonalt konsern og som advokat i et forretningsadvokatfirma. Du får oppleve de ulike
juridiske sidene ved å drive industrivirksomhet i et norsk og globalt perspektiv, og hvordan et advokatfirma fokuserer på praktisk og effektiv rådgivning innenfor industrien.
Du vil jobbe i et sterkt juridisk fagmiljø som preges av integritet og samarbeid, og du kan
forvente varierte arbeidsoppgaver med et bredt spekter av saker og rettsområder.
Søknadsfristen er 18. februar 2018. Søknad kan leveres på messedagen.
Mer informasjon finner du på www.hydro.no/karriere og kluge.no/karriere
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When clients come to Intertrust, they expect a
focus on quality, personal service and attention to detail. And they expect it delivered by
highly professional people with uncompromising integrity!
Intertrust is a global leader in delivering
fund and corporate services, capital market
solutions, private wealth and employee benefit
solutions to multinationals, fund managers,
financial institutions and business entrepreneurs worldwide.
We have the drive and the ability to get things
done while applying high standards in our
work and the professional knowledge and
services of our company enables us to make a
mark in our industry.
Global presence
Today, we have 2,500 specialists working
from 39 offices in 28 countries, including the
world’s most important financial centres. As
a result, we offer a true global company with
international possibilities.We are committed
to helping all our employees reach their full
potential, to be challenged and to challenge, to grow in the personal and professional
development.
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Why choose Intertrust?

•

•

We provide services to a diversified
client base amongst which the world’s
largest and reputable corporations.
Therefore everyday offers new challenges
and opportunities.
With Intertrust’s international presence
and diversity in services you have the
chance to get to know different parts of
the organization and to find the career
path that is right for you.
We offer a variety of options to develop
your career, whether you are interested
in a specialist, commercial or a management role.

We are looking for you
The entrepreneurial and international
nature of our business requires a passionate,
success-driven personality able to bring integrity, commitment and responsibility to their
job every day. The confidence and willingness
to grow is a must, as well as an interest in the
international environment.
Interested?
If you think we offer what you want, don’t be
a stranger. Visit our career site,
www.careersatintertrustgroup.com, or
contact our HR Business Partner Ellen Rue at
ellen.rue@intertrustgroup.com.
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Hva er Juristforbundet?
Juristforbundet er interesse- og
arbeidstakerorganisasjonen for
juridiske studenter, jurister og
advokater. Juristforbundet har
over 21 000 medlemmer, og 4 500
er studentmedlemmer i seksjonen
Juristforbundet – Student.

•

Hvorfor bli medlem?
Som studentmedlem får du tilgang
til alle medlemsfordeler. Du er også
med i et juridisk fellesskap med
egne studenttillitsvalgte. Juristforbundet arbeider for at jurister skal
få best mulig lønns- og arbeidsvilkår. Eksempler på medlemsfordeler:
• Innbo-, reise- og ulykkesforsikring for bare 980 kroner i året

•

•
•
•

•

Norges beste bankavtale for
jurister, lav rente på boliglån,
gratis PC/MAC-forsikring
Gratis kurs og foredrag på
studiestedet ditt
Juristkontakt – magasinet for
hele jus-Norge 9 ganger i året
Juristforbundets årlige lønnsstatistikk og lønnskalkulator
Karriererådgiving og gjennomgang av arbeidsavtale
Oversikt over juridiske stillinger og skriveplasser

Bli medlem nå
Ta kontakt med oss på stand eller
meld deg inn på www.juristforbundet.no

Følg oss gjerne på facebook.com/jfstudent
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Ønsker du bred juridisk erfaring? Søk jobb
hos JURK!
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er
et studentdrevet rettshjelpstiltak i Oslo. Vi
yter gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge.
Dette gjør vi gjennom skriftlig bistand i
enkeltsaker, rettspolitisk arbeid og ved å gi
rettighetsinformasjon.
Det er til enhver tid 20 jusstudenter som
arbeider som saksbehandlere hos JURK.
Vår daglig leder samt fagrådgiver, er begge
ferdigutdannede jurister. JURK holder til i
Jusshuset i Skippergata 23.
Hvorfor jobbe hos JURK?
Ett år som saksbehandler i JURK, gir deg en
unik praktisk erfaring som verdsettes høyt i
arbeidslivet. Du får ansvar for egne klienter,
og mulighet til å hjelpe kvinner som virkelig
trenger det.
Hos JURK får du spesialisert deg på flere
rettsområder, innenfor fagområdene familie- og arverett, bolig- og utlendingsrett,
arbeid- og trygderett og volds-, gjelds- og
fengselsrett. Du vil få mulighet til å påvirke
rettstilstanden gjennom blant annet å skrive
artikler og høringsuttalelser, og drive
lobbyvirksomhet rettet mot politikere.

dine klienter i forliksrådet, husleietvistutvalget, samt i forhandlingsmøter. Dette
er verdifull erfaring å ha med seg videre i
arbeidslivet.
I JURK er vi opptatt av et godt arbeidsmiljø og vi anser oss selv som en fleksibel og
inkluderende organisasjon.
Etter ett år i JURK vil du få godkjent 30 studiepoeng. Du får støtte fra Lånekassen, og
arbeidet er lønnet. For mer info kom innom
vår stand på ALD eller se www.jurk.no.
Kvalifikasjoner
Du må ha bestått 2. studieår. Det legges
særlig vekt på personlig egnethet og engasjement.
Karakterer har ikke avgjørende betydning.
Både menn og kvinner oppfordres til å
søke. Vi ansetter 10 nye medarbeidere hvert
semester. Søknadsfristen er 1. mai og 1. november. Send søknad, CV, karakterutskrift og
attester som én fil til post-mottak@jurk.no.

Som saksbehandler vil du jobbe med både
privatpersoner, advokater og det offentlige
som motpart. Du får i tillegg representere
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Ønsker du å hjelpe mennesker som virkelig trenger
det?
Jussbuss er et rettshjelptiltak drevet av jusstudenter. Vi tilbyr gratis rettshjelp gjennom muntlig og
skriftlig veiledning. Hos oss får du dine egne klienter
som du selv har ansvar for å følge opp. Du får også
erfaring med partsrepresentasjon i for eksempel
forhandlingsmøter eller forliksrådet.
I tillegg jobber vi også rettspolitisk. Gjennom saksbehandlingen ser vi hvor loven ikke strekker til. Vi
tar med oss våre erfaringer i møte med politikere, og
jobber for å forsøke å bedre rettstilstanden til våre
klienter. Vi er også aktive i media, skriver høringsuttalelser, arrangerer debatter og mye mer.
Hos Jussbuss jobber du ett år fulltid, og deretter et halvt år deltid. Etter endt periode vil du
få godkjent 30 studiepoeng.
Jussbuss ansetter nye medarbeidere hvert semester. Søknadsfristen er 1.mai og 1.november
hvert år.
For mer informasjon besøk vår stand på arbeidslivsdagene eller se www.jussbuss.no
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Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Juridisk tjeneste har som oppgave å ivareta Kartverkets behov for juridisk bistand. Det
innbefatter generelle forvaltningsoppgaver, herunder lov- og forskriftsarbeid, med særlig vekt på tinglysing innen fast eiendom og borettslag. Tjenesten arbeider også med
matrikkelfaglige spørsmål, kontraktsforhandlinger, arbeidsrett, offentlige anskaffelser,
EU-rett og rådgivningstjeneste innen fagfelt som dekker offentlige- og privatrettslige
spørsmål.
Vi driver utstrakt kursvirksomhet både for interne og eksterne brukere, og juristene
blir ofte forespurt om å være foredragsholdere.
Kartverket har hovedkontor på Hønefoss, der juridisk tjeneste er plassert.
Både tinglysingsdivisjonen og juridisk tjeneste tilbyr sommerjobb for jusstudenter.
Studenttilbud:
• Sommerjobb
• Timevikar

www.kartverket.no
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Skriveplass & stipend – Vi tilbyr skriveplass, veileder og stipend på kr. 30 000,- til
studenter som skal skrive masteroppgave.

Vi er 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar,
og er et av landets raskest voksende
advokatfirmaer. Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private
næringslivsbedrifter. I tillegg bistår vi
offentlige etater på en rekke oppdrag.

Advokatfullmektig – Vårt mål er å utvikle
og inspirere den enkelte medarbeider til
å vokse og trives i advokatrollen. Vi har
et omfattende 2-årig opplæringsprogram
for advokatfullmektiger, i tillegg har vi
stor tilgang på rettssaker. Dette gjør at de
fleste advokatfullmektigene hos oss får
bevilling etter to år.
Les mer på kluge.no/karriere
Kom innom vår stand på messedagen. Vi
ser frem til å treffe deg for å fortelle mer
om hvordan det er å jobbe i Kluge.

Praktikant – En unik mulighet til å
oppleve arbeidshverdagen i Kluge og bli
kjent med våre medarbeidere. Du vil få
varierte arbeidsoppgaver innenfor et
vidt spekter av rettsområder.
Industripraktikant – Hydro og Kluge
tilbyr et helårsprogram som industripraktikant.
Helårsprogrammet består av ett praktikantopphold per semester, i tillegg til
faglige og sosiale
arrangementer i løpet av året.
Gruppeundervisning – Vi tilbyr eksamensrettet gruppeundervisning i
Forvaltningsrett og Formuerett l.Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk
metode.
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Vi jobber for byen vår!
Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største
offentlige advokatkontor, og ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem. Det er for tiden i overkant av
20 fast ansatte advokater.
Vi bistår bystyret, byrådet og øvrige deler av Oslo kommune. Oslo kommune er en av landets største virksomheter, og blant virksomhetene med flest arbeidsplasser, vedtak og
kontraktsinngåelser.
Vi har et hyggelig og uformelt miljø, med åpne dører og engasjerte kollegaer!

Vil du også jobbe for byen vår?
Våre advokater/advokatfullmektiger…
•
arbeider selvstendig med egne saker
•
prosederer jevnlig saker for retten
•
gir råd i kommersielle saker og forvaltningssaker
•
håndterer spørsmål av både prinsipiell
og mer praktisk/strategisk art
•
arbeider innenfor mange ulike rettsområder – blant annet forvaltningsrett,
kontraktsrett, barnevern, entreprise,
erstatningsrett, offentlige anskaffelser
og arbeidsrett.

Vi har traineer ved kontoret
Nå ansetter vi studenter for en periode på
fire uker i 2018. Vi er fleksible på tidspunkt
for traineeoppholdet (men har ikke traineer
i juli og i juleuken). Som trainee får du…
•
varierte, interessante og utfordrende
arbeidsoppgaver
•
være med i retten, i møter og rådgi
klienter
•
en av kontorets advokater som veileder
Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne
til å arbeide selvstendig og engasjement
utenfor studiene. Søkere bør være ferdige
med tredje studieår.

Vi håper å se deg på bedriftspresentasjon i våre lokaler fredag 9. februar kl 1430 og på vår
stand på messedagen!
Søknad sendes via www.kommuneadvokaten.oslo.kommune.no.
Søknadsfrist: 1. mars 2018
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KONKURRANSETILSYNETS HOVEDOPPGAVE er å håndheve konkurranseloven. Som
ansatt hos oss får du jobbe i et sterkt fagmiljø og i tverrfaglige team. Vi jobber
tett opp mot store parter i norsk næringsliv, og deltar aktivt i ulike nasjonale og
internasjonale fora.
Konkurransetilsynet tilbyr jevnlig faste stillinger for nyutdannede jurister, samt
trainee- stilling for jusstudenter.
Møt oss på stand under ALD 16. februar 2018.
Les mer om oss og sjekk ledige stillinger på
konkurransetilsynet.no/jobb
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KPMG Law Advokatfirma AS tilbyr kvalifisert rådgivning innen skatt, avgift og forretningsjuss for både det norske og det internasjonale bedrifts- og personmarkedet. Avhengig av
kompleksiteten i oppdraget, trekker vi inn eksperter innen revisjon og rådgivning. Vi kan
dermed tilby helhetlige løsninger som innebærer mer enn juridiske vurderinger. Dette gir
deg trygghet for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir
ivaretatt.
I Norge har KPMG Law Advokatfirma over 130 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen,
Bodø, Haugesund, Kristiansand, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Vestfold, Ålesund. Vi er en
del av KPMGs globale nettverk av spesialister, representert i mer enn 150 land, med over
150 000 engasjerte medarbeidere. KPMG Law Advokatfirma gir derfor våre klienter tilgang
til lokalkunnskap på et globalt nivå. Vårt mål er å gjøre det komplekse forståelig, og på den
måten bidra til at din virksomhet kan navigere trygt gjennom et stadig mer lovregulert
landskap.
Trainee-opphold og skriveplass
Som student kan du søke på trainee-opphold eller skriveplass i KPMG Law Advokatfirma.
For mer informasjon og søknad, se våre hjemmesider kpmglaw.no/karriere
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Kommune-Norge trenger din juridiske kompetanse
Norske kommuner må forholde seg til over 200 lover og like mange sentrale forskrifter.
Dette omfatter alt fra barnehageloven, opplæringsloven og pasientloven – til plan- og bygningsloven, lov om offentlige anskaffelser, veiloven, arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, forurensingsloven, alkoholloven, markaloven og kommuneloven.
Det er nødvendig å ha god tilgang til juridisk kompetanse i kommunene for å sikre riktige beslutninger og en effektiv bruk av kommunens ressurser.
Som jurist i kommune-Norge er du midtpunktet i møtet mellom borger og politikere. Du kommer
ofte tett på beslutningstakerne og jobber i skjæringspunktet mellom jus og politikk, du jobber
tverrfaglig og får påvirke samfunnsutviklingen. I tillegg til faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver kan kommunesektoren også tilby «work-life balance» og trygge arbeidsbetingelser.
Med master i rettsvitenskap kan du for eksempel jobbe som:
•
ansatt i rådmannens stab
•
saksbehandler innenfor plan- og bygg
•
juridisk rådgiver i barnevernet
•
innkjøper
•
personvernombud
•
skattejurist på eiendomsskattekontoret
•
kommuneadvokat
Lyst på 25 000 kroner i stipend?
To ganger i året deler KS ut stipender til studenter som skriver masteroppgaver om temaer som
er knyttet til kommunesektoren. Hvert stipend er på 25.000 kroner.
Oppgaven må:
•
være knyttet til aktuelle utfordringer i kommune eller fylkeskommune
•
ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune
Kanskje er det din masteroppgave som gir kommunesektoren nyttig kunnskap?
Les mer om hvordan du søker om stipend på ks.no.
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Kvale Advokatfirma bistår nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen alle sentrale
forretningsjuridiske områder. Vi er i dag mer enn 90 ansatte på vårt kontor i Oslo, hvorav
15 advokatfullmektiger.
Trainee i Kvale
Er du student og ønsker å få en forsmak på livet som advokatfullmektig?
Vi er stadig på jakt etter dyktige kandidater, og vi anser vår trainee- og skriveplassordning
som firmaets viktigste rekrutteringskanal for nye advokatfullmektiger.
Som trainee i Kvale vil du få et innblikk i hverdagen til en advokatfullmektig. Du vil få jobbe med spennende og varierte oppgaver innen flere av våre fagområder. Vi har som mål at
alle våre traineer får ta del i en hovedforhandling, og du vil selvfølgelig bli invitert med på
sosiale arrangementer i løpet av oppholdet.
I Kvale vil du bli møtt med en åpen og inkluderende kultur preget av høy faglig kvalitet,
samarbeid og nytekning. Vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og tar gjerne i mot din søknad under Arbeidslivsdagene.
For mer informasjon les mer på www.kvale.no/karriere, eller møt oss på stand under
Arbeidslivsdagene.
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Hvem er vi?
Kyllingstad Kleveland er et av de største og
mest spesialiserte advokatfirmaene innen
olje og gass, offshore og shipping.
Innenfor disse sektorene dekker vi alle
sentrale kompetanseområder, og arbeider
blant annet med offshorekontrakter,
skipsbygging, shippingkontrakter,
finansiering, corporate/M&A og tvisteløsning.
Kyllingstad Kleveland er et av de beste
lærestedene i Norge innen juridiske tjenester
for våre fagområder. Vi er et ungt og
dynamisk miljø med høy faglig kvalitet, og
har et godt sosialt miljø. Vi arbeider i stor
grad med internasjonale prosjekter og
klienter. Teamarbeid står i fokus og som
nyansatt får du derfor raskt erfaring og
innsikt i store og kompliserte prosjekter. Som
et rendyrket spesialistfirma, skiller vi oss
noe fra ”fullservice” advokatfirmaene, og er

således et spennendealternativ for studenter
og nyutdannede med særlig interesse for
bransjene vi jobber innenfor.
Hvem ser vi etter?
Vi ønsker å rekruttere faglig dyktige og
engasjerte kollegaer med interesse for våre
fagområder. Som et mindre firma er alle
ansatte en viktig del av arbeidsmiljøet, og vi
vektlegger derfor også personlige egenskaper
vi mener vil passe godt inn hos oss.
Studenttilbud:
- Traineeordning
- Skriveplass
Under Arbeidslivsdagene 2018 deltar vi på
messedagen, og mottar gjerne søknader på
både trainee- og advokatfullmektigstillinger.
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SPESIALISERT JUSS FOR OLJE, OFFSHORE OG SHIPPING
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma
DA leverer juridisk spisskompetanse
innenfor industrisektorene olje og
gass, oil service og shipping.
Vi er et ungt og dynamisk miljø med
høy faglig kvalitet, og vi arbeider i stor
grad med internasjonale prosjekter og
klienter.

Våre ansatte arbeider i team, noe
som fører til at nye fullmektiger
allerede fra starten av får erfaring
og innsikt i store og kompliserte
prosjekter.
Kyllingstad Kleveland ønsker
å rekruttere både traineer og
advokatfullmektiger.

Vi tar gjerne imot søknader på både trainee- og advokatfullmektigstillinger. Kom innom vår
stand på Arbeidslivsdagene eller send søknad om advokatfullmektigstilling til Gry Bratvold:
gb@kklaw.no, eller søknad om traineestilling til Andreas Kyllingstad: ak@kklaw.no.

/arbeidslivsdageneoslo

@arbeidslivsdageneoslo

JURIDISK AVDELING I LO
LOs juridiske avdeling er Norges
største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med over 40 ansatte, hvorav
29 advokater som er spesialister i
arbeidsrettslige spørsmål, konflikthåndtering og prosedyre. Avdelingen
har god tilgang på saker for Høyesterett. Avdelingen er prosesskontor for
forbundene og LO.
Avdelingens hovedoppgaver
• Tariffrevisjoner og hovedavtaleforhandlinger
• Kollektive tvistesaker
• Juridisk/politisk rådgivning
• Prosesskontor for LO og forbundene i kollektive og individuelle
saker
• Skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte

Studentstilling
Du vil gjennom studentstillingen få et
godt innblikk i hvordan det er å jobbe
som prosedyreadvokat. Studentstillinger
i LO får anledning til å få erfaring fra
de ulike stadier i rettsprosser; fra første
møte til gjennomføring av hovedforhandling.
Om LO
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er
Norges største lønnstakerorganisasjon.
Over 900 000
medlemmer er organisert i 25 fagforbund som er tilsluttet LO.
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Hva vi arbeider med
Justis- og beredskapsdepartementets
lovavdeling er et juridisk ekspertorgan
for regjeringen og departementene. Vi
arbeider med lovgivning på sentrale
rettsområder, har et overordnet ansvar
for lovverket og bistår regjeringen og
departementene i juridiske spørsmål,
herunder ved å avgi tolkningsuttalelser
om gjeldende rett. Dessuten deltar
og forhandler vi i ulike internasjonale
fora som Europarådet, FN, WTO og EU.
Avdelingen består av tre enheter: enhet
for privatrett, enhet for offentlig rett og
enhet for strafferett og prosess.

samtidig tid til faglig fordypning. Vi kan
tilby et veldig hyggelig miljø og dyktige
kollegaer. Å arbeide i Lovavdelingen gir
en unik mulighet til å bidra til utformingen av morgendagens regelverk, og
dermed også til å forme samfunnet.
Hva vi ser etter når vi ansetter
Vi ønsker oss dyktige jurister som ønsker
å jobbe med faglig utfordrende spørsmål, som er
selvstendige, utadvendte, samarbeidsdyktige og gjerne har interesse for internasjonalt arbeid.
Studenttilbud: Praktikant

Hvorfor velge oss
I Lovavdelingen får man mulighet til
å jobbe med svært spennende juss.
Avdelingen jobber med dagsaktuelle
problemstillinger, ofte i skjæringsfeltet
mellom juss og politikk. Våre ansatte
deltar i mye internasjonalt arbeid, og
det er mulighet for omfattende reisevirksomhet dersom man ønsker det.
I Lovavdelingen er det høyt tempo, men
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Besøk oss under arbeidslivsdagene!
Advokatfirmaet Lund & Co er et spesialistfirma i sterk vekst.
Vi driver omfattende prosedyrevirksomhet, og alle fem partnere har
møterett for Høyesterett. Vårt hovedfokus er på fornybar energi, miljø
og naturressurser. Rettsområdene
omfatter foruten energi- og miljørett,
selskaps- og skatterett, fast eiendoms
rettsforhold, vassdragsrett, ekspropriasjon, plan og bygningsrett, EU-/EØSrett, prosedyre og tvisteløsning.

Med 18 advokater og fullmektiger er
vi et av landets største juristmiljøer
for energi- og miljørett. Vi driver omfattende rettspolitisk arbeid for våre
klienter og er ofte i retten.
Vi er opptatt av å ha et godt sosialt
miljø på jobben!
Lund & Co søker deg som har meget
gode faglige kvalifikasjoner, entusiasme, gode samarbeidsevner og
samfunnsengasjement. Vi engasjerer
studentpraktikanter gjennom hele
året.
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Namsfogden i Oslo
Namsfogden i Oslo er et kontor med ca.
116 ansatte. Fra 1.1.2017 er vi en del av
Oslo politidistrikt. Kontoret har ansvar
for sikring av pengekrav og tvangsrealisasjon, saker etter gjeldsordningsloven,
sekretariatsfunksjon for forliksrådet og
forkynning i sivile saker.
Namsfogden i Oslo er et nasjonalt kompetansesenter innen disse fagområdene. Med 116 ansatte, hvorav 55 jurister,
er vi det største namsfogdkontoret i
landet. Kontoret har en viktig rolle i
forhold til omsetning og kredittbaserte
ytelser i et moderne samfunn.
Namsmannsfunksjonen må utøves
på en god måte i forhold til de kravene rettsordenen ønsker å beskytte.
Arbeidsoppgaver og oppgaveløsning er
under kontinuerlig utvikling.
En stilling som namsfullmektig ved
en av Namsfogdens fagavdelinger
innebærer selvstendig saksbehandling
innen sikring av pengekrav og tvangsrealisasjon, fravikelser og gjeldsordning.
Namsfullmektigene behandler innsigelser, klager, endring av utleggstrekk og
forbereder saker til tingretten.
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Erfarne namsfullmektiger driver i
tillegg veiledning innen fagområdene
og noe foredrags-/kursvirksomhet.
Nytilsatte starter i stilling som utleggsfullmektig. Dette innebærer saksbehandling innen sikring av pengekrav,
sakstypen ”utleggsforretninger”.
Arbeidet er selvstendig og gir utfordringer både når det gjelder faglig
innhold og evne til konflikthåndtering.
Som namsfullmektig bør man ha god
muntlig og skriftlig fremstillingsevne,
samt være beslutningsdyktig, effektiv
og resultatorientert.
Namsfogden i Oslo tilbyr en utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø.
Namsfogden vil i år engasjere 8-10
sommervikarer. Ledige stillinger kunngjøres på www.nav.no og www.jucan.no.
Postadresse: Postboks 8155 Dep, 0033 Oslo
Kontoradresse: Pilestredet 19
Telefon: 21014700
E-postadresse: Oslo.namsfogd@politiet.no
Internettadresse: www.politiet.no
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NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000
medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og
vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.
Det er mange spennende stillinger for jurister i NAV. Rundt 900 jurister jobber
i NAV fordelt over hele landet. Juristene jobber bl.a. i Arbeids- og velferdsdirektoratet, i NAV-kontor, NAV fylkeskontor, NAV Arbeid og ytelser, NAV Kontroll,
NAV Klageinstans og NAV Økonomi. Les mer om å jobbe i NAV og sjekk ledige
stillinger på www.nav.no/jobbeinav

Hvorfor bør du jobbe i NAV?
1. Du får meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver
2. Du kan være med å hjelpe enkeltmennesker
3. Du får jobbe i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
4. Du kan få store utviklingsmuligheter
5. Du får viktig og positiv arbeidserfaring
6. Du får jobbe med engasjerte og kompetente kolleger og ledere
7. Du får muligheter for arbeid i hele landet
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Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er
en stipendorganisasjon fra 1919, som
jobber med å styrke båndene mellom
Norge og Nord-Amerika gjennom høyere
utdanning.
Få akademisk erfaring fra USA med
stipend fra NORAM!
Bygg på din utdanning med en LLM i
USA og få spesialisering og erfaring som
skiller seg ut i mengden.
Masters of Law (LLM) er en internasjonalt anerkjent jusutdanning som vanligvis varer ett år. Mange med en JD-grad
(Juris Doctor) går videre til å ta en LLM
når de ønsker å spesialisere seg. For å
kunne komme inn på en LLM-grad, må
du allerede ha fullført en jusutdanning.
Finn din LLM spesialisering innenfor
international law, business law, human
rights law, intellectual property law,
maritime law, entertainment law etc.
Søk stipend fra NORAM for din LLM
utdanning, stipendbeløp fra $2000$20000!
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Drømmer du om praktisk erfaring fra
USA?
Gjennom American-Scandinavian Foundation (ASF) kan norske studenter og
nyutdannede jusstudenter få midlertidig
oppholdstillatelse (J-1 visum) i USA for
internship/traineeship. Man må selv
finne internship/traineeship, men ASF vil
være såkalt visa sponsor.
Internasjonal erfaring fra internship/
traineeship vil gjøre en stor forskjell på
din CV, ta steget og få det du også!
For mer informasjon om stipend eller om
praktisk erfaring,se vår nettside
www.noram.no
NORAM deltar på messedagen og vi gleder oss til å snakke mer om dine
muligheter for utdanning og erfaring fra
USA!
Norge-Amerika Foreningen (NORAM)
Kontakt oss: 23 35 71 60// info@noram.
no
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Kort om Nordea:
Nordea er Nordens største bank og
et av de ti største finanskonsernene
i Europa målt etter markedsverdi,
med rundt 11 millioner kunder, 31 500
medarbeidere og bankkontorer på
600 steder.
Nordeas juridiske avdeling består av
omtrent 200 advokater og assistenter
i fire nordiske land, hvorav vi i Norge
er omkring 30 advokater. I tillegg har
vi advokater lokalisert i Singapore
og New York. Som ansatt i Group
Legal i Nordea, har man med andre
ord både et stort faglig miljø og en
internasjonal rettet arbeidshverdag.
Sammen med våre nordiske kollegaer
har vi som ambisjon å være Nordens
ledende finansjuridiske fagmiljø.

Nordeas utenlandske kontorer. Som
ansatt i Group Legal, er du med på
å videreutvikle Nordea, i en bransje
som gjennomgår store og spennende
endringer.
Når vi ansetter:
Når vi ansetter nye medarbeidere
søker vi kandidater med sterk faglig
bakgrunn som er nysgjerrige, med
gode analytiske evner og som har lett
for å sette seg inn i nye
problemstillinger. Samtidig fokuserer
vi på samarbeid og evne til å yte god
service.
Vi ser frem til å møte dere på
Arbeidslivsdagene og ønsker
velkommen til bedriftspresentasjon
onsdag 14. februar kl. 19 i våre lokaler
i Essendrops gate 7.

Arbeidshverdagen i Group Legal:
Group Legal bistår konsernet med
et vidt spekter av juridiske spørsmål
som oppstår i bankens virksomhet,
herunder bistand i forbindelse med
transaksjoner, implementering av
nytt regelverk, oppfølgning av kunder,
nye produkter og digitale løsninger.
Vi jobber tett sammen med våre
nordiske kollegaer og håndterer også
internasjonale transaksjoner med
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Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges institusjon for menneskerettigheter («NIM») er et uavhengig offentlig
organ underlagt Stortinget.
Vår hovedoppgave er å fremme og
beskytte menneskerettighetene i Norge.
NIM gir blant annet råd og anbefalinger
til Stortinget og regjeringen i menneskerettslige spørsmål. Arbeidet omfatter
også overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge, samt rapportering
om menneskerettighetene til Stortinget
og FNs menneskerettighetskomitéer.
Institusjonen har tilsammen 17 ansatte
fordelt mellom hovedkontoret i Oslo og
et kontor i Kautokeino.
For mer informasjon viser vi til våre
nettsider www.nhri.no

fagområder, deriblant sivil- og straffeprosess, utlendingsrett, ytringsfrihet,
barnerett, urfolksrett og næringsliv.
Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å utrede menneskerettslige problemstillinger,
blant annet i tilknytning til lovforslag,
temarapporter, årsmelding til Stortinget
og rapportering til FNs menneskerettighetskomitéer. Praktikanten kan også
regne med arbeidsoppgaver knyttet til
vår utadrettede virksomhet, som blant
annet omfatter kronikkskriving, foredrag
og seminarer.
Hvem kan søke?
Søkere bør ha fullført 3. studieår på
Master i rettsvitenskap med gode resultater. Det er en fordel om søkeren har
interesse for menneskerettigheter og
konstitusjonell rett.

Praktikantstilling
NIM tilbyr to praktikantstillinger med
fire til fem ukers varighet. Én med ansettelse fra juni eller august 2018, og én
med ansettelse fra januar 2019.
Menneskerettighetene er relevante for
de fleste rettsområder som angår forholdet mellom stat og individ.
Praktikanten kan derfor forvente å jobbe
med et bredt spekter av underliggende
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Hvordan kan du søke?

Søknad med CV og karakterutskrift
kan sendes til info@nhri.no
Søknadsfrist for praktikantstilling er 15.
mars 2018.
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HVA ER NORWEGIAN CLAIMS LINK?

HVORFOR JOBBE HOS NCL?

NCL er skadeoppgjørsselskapet som
har lengst erfaring med mangelskrav
etter kjøp og salg av fast eiendom.
Vårt arbeid består i hovedsak av å
representere boligselgere og deres
eierskifteforsikringsselskap når det
er fremmet krav av boligkjøperen. I
tillegg til eierskifte håndterer NCL
også skadeoppgjør innen andre forsikrings- og garantiprodukter.

•

Sentrale rettsområder er fast eiendom, forsikringsrett og tvisteløsning.
NCL har ca. 50 ansatte og består
av to skadeteam og et spesialskadeteam. I skadeteamene jobber de
fleste med skadebehandling som
skadekoordinator, saksbehandler, jurist, advokatfullmektig eller advokat.
I spesialskadeteamet er det advokatfullmektiger og advokater som
jobber utelukkende med tvisteløsning, prosedyre og regress. I tillegg
er det en teknisk enhet bestående av
tre takstmenn.

•
•
•
•
•

•

Gode utviklingsmuligheter (satser
på intern kompetanse)
Ungt og energisk arbeidsmiljø
Spennende juridiske arbeidsoppgaver i et faglig engasjerende miljø
Muligheter for fullmektigstilling og
advokatbevilling
God og tett oppfølging av fullmektigene med god tilgang på rettssaker
Vi prosederer saker for alle instanser og har hatt flere saker oppe for
Høyesterett
NCL samarbeider med profilerte
advokatfirmaer som Wikborg Rein,
BAHR og Advokatfirmaet Riisa & Co.

VÅRE ANSETTELSESKRITERIER?
Gode faglige kvalifikasjoner og kommunikasjonsevner, - både muntlig
og skriftlig. Vi er stolte av vårt gode
arbeidsmiljø og vektlegger særlig egenskaper som bidrar til dette.

Norwegian Claims Link er alltid på
utkikk etter dyktige jurister og jusstudenter. Ta kontakt og sjekk utlyste
stillinger på vår nettside; www.ncl-as.no
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NPE – det største fagmiljøet innen
pasientskaderett i Norge
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en
statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter, som mener de har
fått en skade etter behandlingssvikt i
offentlig og privat helsetjeneste. Saksbehandlingen er gratis for erstatningssøker.

detaljert medisinsk informasjon og trenger å opparbeide deg noe kunnskap på
området. God vurderingsevne er nødvendig da du skal gjøre selvstendige og kvalifiserte vurderinger innenfor et komplekst
saksområde. Det er også viktig å kunne
kommunisere på en empatisk og god
måte med erstatningssøkere, pårørende
og andre som er involvert i saken.

Tverrfaglig og sterkt fagmiljø
NPE er Norges største fagmiljø innen
pasientskaderett. Våre saksbehandlere
vurderer sakene juridisk opp mot pasientskadeloven, for å avgjøre om pasienten har blitt utsatt for behandlingssvikt
og har rett til erstatning. De ansatte som
behandler erstatningskravene har en
variert bakgrunn, blant annet fra juss,
helsefag og samfunnsfag. Vi har også
dyktige medarbeidere innen statistikk,
arkiv, kommunikasjon, økonomi og IKT.
I tillegg har NPE tilknyttet sakkyndige
spesialister på avtalebasis.

Utviklende arbeidsmiljø og digitale
løsninger
NPE har 160 medarbeidere og holder til
i et kontorbygg med sentral plassering
i Oslo. Vi er en IA-bedrift og legger stor
vekt på å ha et sosialt og trivelig arbeidsmiljø. Vi legger opp til faglig utvikling
for alle ansatte, og tilbyr jevnlig interne og eksterne kurs i relevante temaer.
Vi utforsker også nye arbeidsmetoder
innenfor saksbehandlingen og jobber
med å utvikle digitale løsninger. Målet
er å effektivisere saksbehandlingen og
tilby brukerne våre så gode tjenester som
mulig.

God vurderingsevne og empatisk kommunikasjon
Som saksbehandler i NPE bør du være interessert i juss og medisin. Interesse for
medisin er en fordel fordi du vil håndtere

Vil du vite mer?
Besøk oss gjerne på nettsidene våre
npe.no, eller søk oss opp på Facebook,
LinkedIn eller Twitter
(@NPE_Norge).
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Omsorgsbygg Oslo KF forvalter over
900.000 kvm eiendom og er med dette et
av Norges største eiendomsforetak!
Alle byens sykehjem, barnehager, omsorgsboliger og brannstasjoner ligger i
vår portefølje, samt mye mer. Totalt er vi
over 190 personer.
Juridisk avdeling består av 10-12 ansatte
jurister og advokater som gjennomfører
og bistår med både anskaffelser og kontraktsoppfølging av varer og tjenester og
entrepriser for ca 2,5 mrd. årlig.

«Omsorgsbygg skal være ledende på
utvikling, bygging og forvaltning av
miljøvennlige og energieffektive bygg» og
vi jobber for å være en av bransjens mest
innovative og fremoverlente byggherrer.
Gjennom utstrakt dialog med markedet
og åpenhet for nye kontraktsformer har
vi fått innovasjonsprisen av Difi for
2016 og strekker oss stadig for å for å
være et av landets ledende fagmiljøer på
anskaffelser.
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LANDETS STØRSTE POLITIDISTRIKT
Oslo politidistrikt er for tiden landets største politidistrikt, med cirka
850.000 innbyggere å betjene i Asker,
Bærum og Oslo kommuner. Politiet har en av samfunnets viktigste
oppgaver, og vårt hovedmål er å
imøtekomme publikums behov for
trygghet, lov og orden. Oslo politidistrikt har flere oppgaver av nasjonal
karakter og spesielle utfordringer
som følge av å være hovedstadspoliti.
Oslo politidistrikt har over 3000
ansatte. Foruten over 2000 tjenestemenn, er det cirka 100 jurister og
800 sivilt ansatte.
Oslo politidistrikt har til sammen syv
politistasjoner som forestår politimessige oppgaver i nærmiljøet; en
i Asker, en i Bærum og fem i Oslo.
I tillegg har vi flere enheter som
arbeider innen ulike fagfelt. Effektiv
forebygging og oppklaring av kriminalitet forutsetter et godt samarbeid
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både internt og på tvers av fagkompetanse, avdelinger og seksjoner. I
tillegg har vi et bredt samarbeid med
eksterne etater og private aktører.
Kompetanse
Oslo politidistrikt trenger kompetanse innen ulike fagområder, blant annet samfunnsvitenskap, IT, økonomi,
og jus. Det er behov for jurister innen
blant annet påtalefunksjonen, utlendingssaker og arbeidsrett. Politi- og
lensmannsetaten har gjennomført
en etatsovergripende omstillingsprosess, og dette har fått en betydning
for organisering.
Alle ledige stillinger publiseres på
nettsiden til politiet,
www.politiet.no/om/jobb-i- politiet/.
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Protector Forsikring ASA
Protector leverer forsikring til bedrifter og
offentlig sektor, men har også rundt 50 %
av markedet for boligselgerforsikring.
Protector har hatt rask vekst. I løpet av de
første 13 årene har selskapet vokst organisk
fra null til 4 milliarder kroner i premievolum og teller i dag over 300 ansatte. Protector har hovedkontor på Aker Brygge.
De rette menneskene
Protector Forsikring rekrutterer de rette
menneskene. I vår vurdering er ikke karakterene dine alene tungtveiende, også evner,
personlighet og innsats teller!
Forventningene til deg er høye og
karrieremulighetene mange og varierte.
Jurister
Vi har i dag om lag 50 advokater, advokatfullmektiger og jurister i vår norske stab,
noe som gir et svært godt fagmiljø med høy
kompetanse og et stort engasjement. Dette

gjør Protector til en attraktiv arbeidsplass med mange utviklingsmuligheter.
Det kommer daglig inn en mengde saker
som vi løser gjennom rådgivning på
telefon, i møter, eller ved å ta saken opp
i rettssystemet. Ønsker du advokatbevilling kan Protector være stedet for deg.
Prestasjonskultur
I Protector Forsikring har vi en kultur
som er basert på prestasjon, verdistyring
og evnen til å tenke nytt og annerledes.
Vi ser etter motiverte og faglig dyktige
medarbeidere som kjenner seg igjen i
våre verdier: troverdig - imøtekommende
- modig - engasjert. Disse er grunnleggende for kulturen i Protector, og vi gjør
vårt beste for å etterleve verdiene i alt
vi gjør.
For mer informasjon om Protector Forsikring, se www.protectorforsikring.no
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ER DU EN UTFORDRER

?

Påmelding til kurs, fagdagen og bedriftspresentasjoner skjer ved utfylling av
påmeldingsskjema på www.arbeidslivsdagene.no/pamelding.
Begrenset antall plasser.
Dersom du ikke har mulighet til å møte på noe du er påmeldt til, vennligst gi
oss beskjed via e-post til arbeidslivsdagene@juristforeningen.no.

•
•
•
•
•
•
•

Advokatfirmaet PwC er et av landets
største advokatfirmaer med ca. 200
medarbeidere fordelt på kontorer i
Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand,
Førde, Ålesund og Tromsø. Som del av
det internasjonale PwCnettverket, er vi totalt over 12 500
advokater i mer enn 157 land og er
dermed også verdens største nettverk av
advokater og rådgivere.
Våre kjerneområder er skatt, avgift og
forretningsjus. Som ansatt i Advokatfirmaet PwC vil du bistå nasjonale og internasjonale klienter innenfor følgende
kompetanseområder:
•
Skatterett, herunder nasjonal og
internasjonal selskaps- og personbeskatning
•
Selskapsrett
•
Kontraktsrett

Arbeidsrett
Fast eiendom
M&A og transaksjonsstøtte
Transfer pricing
VAT
Forretningsjus
Personvern

Hvorfor velge Advokatfirmaet PwC?
Fordi det rett og slett er et veldig bra
sted å jobbe! Vi har et ungt og dynamisk
miljø, med stor takhøyde og et særlig
fokus på å gi våre medarbeidere en god
start på karrieren både faglig og sosialt.
Vi er opptatt av at våre fullmektiger så
raskt som mulig skal få advokatbevilling.
Med kolleger og klienter over hele verden vil du få en spennende hverdag hvor
ingen dager er like.
Hvem ser vi etter?
Når vi ansetter ser vi etter personer
med faglig interesse, stå-på- vilje og
kommersiell legning.
Kom innom standen vår og bli bli bedre
kjent med oss!
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Ræder er et forretningsjuridisk advokatfirma med mer enn 65 kompetente og erfarne
advokater. Vi er opptatt av å rekruttere de
smarteste unge hodene, som er nøkkelen
til at vi i snart 70 år har gitt verdifulle råd
til store og små bedrifter i både inn- og
utland. Vår erfaring viser at samarbeid er
middelet for å finne de beste løsningene
og nå felles mål. Det gjelder gjennom et
nært partnerskap med våre kunder, men
også ved at vi tilrettelegger for at våre
ansatte kan prestere sammen. Hos Ræder
får du tidlig ansvar og spennende arbeidsoppgaver. Gjennom et tett samarbeid med
erfarne advokater, krevende utfordringer og
deltagelse i kundemøter og i retten, legger
vi til rette for at du utvikler deg og får fart
på karrieren!
Hos oss kan du jobbe med:
•
Arbeidsrett
•
Børs og selskapsrett
•
Forsikring og erstatningsrett
•
IPR
•
Konkurranserett, offentlige anskaffelser
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•
•
•
•
•

Næringseiendom, Entreprise
Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og samfunnskontakt
Restrukturering og insolvens
Shipping, marine og transport
Skatt og avgift

Tilbud for deg som fortsatt studerer:
•
Trainee-ordning
•
Skriveplass
•
Manuduksjoner
•
Forhandlingskonkurransen
Vi er alltid på jakt etter kloke hoder, som
har den rette miksen av faglig interesse
og kunnskap, og menneskelige og sosiale
egenskaper. Vi har en flat struktur, godt
arbeidsmiljø og et sterkt fokus på at våre
fullmektiger får sin advokatbevilling innen
tiden. Vi legger vekt på karakterer, personlig
egnethet, søknad, verv og engasjement i
tillegg til jobberfaring.
Vi ser frem til å treffe deg på ALD, kom
innom vår stand, få informasjon og søk på
vår trainee ordning.
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Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Vi fører rettssaker på
vegne av staten og gir råd til forvaltningen i rettslige spørsmål. Vi jobber mest
med domstolskontroll av forvaltningsvedtak og erstatningssaker, men vi fører
også andre rettssaker på vegne av staten.
Blant annet jobber vi med skatterett, arbeidsrett, menneskerettigheter, helse- og
trygderett, EØS-rett, utlendingrett, planog bygningsrett og statsrett. I tillegg
representer vi staten for internasjonale
domstoler, herunder EMD og EFTA-domstolen. Våre oppdrag gjelder ofte dagsaktuelle saker av stor samfunnsmessig
betydning.
Regjeringsadvokaten tilbyr Norges fremste prosedyremiljø. Våre advokater og
advokatfullmektiger fører et stort antall
rettsaker, og mange av våre advokater
har møterett for Høyesterett. Arbeidet
hos Regjeringsadvokaten er selvstendig
og faglig utviklende. Fra første stund får
du ansvar for egne saker, og mulighet til
prosedyre på alle rettsfelt og for domstoler i hele Norge. Vi legger også til rette for
samarbeid mellom våre advokater.

Som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten får du raskt mulighet til å
prosedere de rettsakene som er nødvendige for å få advokatbevillingen. I løpet
av noen år vil du ha god mulighet til å
oppnå møterett for Høyesterett. Fartstid
fra Regjeringsadvokaten gir også gode
muligheter for senere ansettelse i
ffentlig og privat virksomhet.
I tillegg til et godt faglig miljø, kan vi
tilby en hyggelig og sosial arbeidsplass.
Totalt er vi ca. 65 ansatte, herunder ca.
45 advokater/advokatfullmektiger med
en sunn kjønns- og aldersbalanse.
Stillingen gir god mulighet til å ivareta
fritids- og familieliv. For dem som ønsker
det, legger vi også til rette for undervisning og faglige verv.
Som du ser av annonsen til høyre, har
vi også en praktikantordning for studenter. I løpet av oppholdet får du varierte
arbeidsoppgaver og god innsikt i de fleste
sider av vår virksomhet.
Under Arbeidslivsdagene er vi til stede
på messedagen, og vi holder bedriftspresentasjon i våre lokaler.
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PRAKTIKANTOPPHOLD HOS REGJERINGSADVOKATEN
Regjeringsadvokaten
er
statens
advokatkontor i sivile saker. Vi er
advokater for departementene i rettssaker og gir råd til forvaltningen i
rettslige spørsmål. Arbeidet omfatter
både offentligrettslige og privatrettslige spørsmål, med særlig
tyngde på forvaltningsrett, erstatningsrett, skatterett, kontraktsrett,
menneskerettigheter og EØS-rett. Vi
har også saker for internasjonale
domstoler. Våre oppdrag gjelder
ofte dags-aktuelle saker av stor
samfunnsmessig betydning.

Regjeringsadvokaten har i dag 45
advokater og tilbyr et godt faglig og
sosialt miljø.
Praktikantoppholdene er vanligvis på
fem uker og lønnes i lønnstrinn 34.
Søkere bør ha fullført 3. studieår før
de begynner. Vi legger vekt på gode
eksamensresultater.
Søknadsfrist
for
neste
praktikantopptak er 1. mars 2018.
Vi ansetter da praktikanter for andre
halvdel av 2018.

www.regjeringsadvokaten.no/praktikantordning
Spørsmål kan rettes til advokat Arne Johan Dahl (ajd@radv.no) eller
advokat Ane Sydnes Egeland (ase@radv.no)

www.arbeidslivsdagene.no

Det skjer mye i SANDS for tiden.
Vi har fått en ny visuell profil - i dagligtale har vi nå forkortet vårt merkenavn fra Steenstrup Stordrange til SANDS.
Vi er et av landets største advokatfirmaer, og har kontorer fra Stavanger i sør til Tromsø
i nord.
Vi er nå i en sterk vekstfase og rekrutterer talenter i alle våre byer. Er du interessert i å
høre mer?
Onsdag den 7. februar kl. 19.00 er dere invitert til bedriftspresentasjon
i våre nye lokaler i Cort Adelers gate 33
Følg oss gjerne på våre karrieresider, vi ser frem til å møte deg på ALD!
– hilsen oss i SANDS

Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med:
HR Manager Annette Strøno på e-post: ast@sands.no
Se også våre hjemmesider: www.sands.no/karriere
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Advokatﬁrmaet
Steenstrup Stordrange DA

VI SØKER NYE TRAINEER
SANDS passerer i disse dager 200 medarbeidere, men vi stopper ikke der! Vi er en
utfordrer til de største firmaene og har store planer fremover.
Vi er et firma som står godt på egne ben og har egne verdier. Et firma hvor våre klienter
får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi er nå i en fase
som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Som
et ledd i dette har vi også forkortet vårt merkenavn fra Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange til SANDS.
SANDS ser kontinuerlig etter talenter til vårt trainee-program samt spennende
kandidater til faste stillinger. Har du en advokatspire i magen? Som trainee i SANDS
vil du få et realistisk innblikk i hverdagen som forretningsadvokat – og minst like
viktig, du vil bli kjent med vår kultur, våre verdier og hva vi står for!
Følg oss gjerne på våre karrieresider, vi ser frem til å høre fra deg!

www.sands.no

SELMER TENKER ANNERLEDES FOR Å GJØRE DEG BEST
Som student følger vi deg gjennom hele studieløpet. I tillegg til å tilby en rekke studierelevantekurs og
manuduksjoner har vi utviklet nye aktiviteter som både tar studieutfordringene på alvor og ikke minst
setter teorien ut i praksis.
Vi tilbyr praktisk og eksamensrettet påfyll:
Introduksjon til rettskilde og metode
– Å være jusstudent er ikke for nybegynnere,
derfor bør du få med deg Selmers rettskilde- og
metodekurs. Faget er med på å bygge grunnmuren for dine videre studier, og en karriere som
jurist eller advokat.

Rett på sak
– Spill en sentral rolle i en fiktiv rettsak om
formuerettslige tema. Bli med på et todagers
prosedyreseminar som avsluttes med prosedyrekonkurranse.

Introduksjon til sivilprosess
– Få grunnleggende kjennskap til hvordan
domstolene fungerer og forståelse for
hovedprinsippene for gjennomføringen av
tvistesaker for domstolene før forelesningene
starter.

Podcast – Selmer om arbeidsrett
– Få innsikt i arbeidsrettslige temaer som er
relevante for jusstudenter. Perfekt å høre på som
forberedelse til eksamen.

Selmer PreCamp - Introduksjon til formuerett I
– Praktiske eksempler og en god oversikt i
starten av semesteret gjør teorien lettere å
tilegne seg. Hos oss kan du kickstarte femte
semester på jusstudiet med et todagers kurs.

Selmerseminaret
– Bli med på et tredagers seminar utenom det
vanlige. Forstå hvordan teorien brukes i praksis,
i samarbeid med økonomistudenter, i et virkelighetsnært transaksjonsoppdrag.

Som trainee i Selmer gir vi deg svært gode muligheter til å utvikle deg. Du får tett oppfølging av erfarne
advokater med mål om at du skal få utnyttet ditt potensial. Hos oss får du jobbe med et bredt spekter av
saker innenfor den forretningsjuridiske disiplinen.
Vi tar gjerne imot din søknad.
Se hele studenttilbudet på selmer.no/karriere eller følg oss på Facebook og Instagram.
Selmer er et forretningsjuridisk advokatfirma med over 160 ansatte. I Selmer har
vi tradisjon for å tenke nytt, og vi leverer forretningsjuridisk spisskompetanse
supplert med finansiell kompetanse til norsk og internasjonalt næringsliv.
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Møt oss på fagdagen og på stand
Sivilombudsmannen kontrollerer at
den enkelte ikke utsettes for urett fra
forvaltningen.
Ombudsmannen arbeider for å gjøre
offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer
menneskerettighetene. Dette skjer både
ved behandling av klager fra den enkelte
og ved egne undersøkelser. Sentralt i
Oslo er vi 70 personer fordelt på juridiske fagavdelinger, en forebyggende enhet
mot tortur og umenneskelig behandling
og en administrasjon.
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Arbeidsområdene omfatter alle klagesaker innen forvaltningen og der noen
er fratatt friheten. Sivilombudsmannen
velges av Stortinget for fire år om gangen. Ombudsmann i denne perioden er
dr.juris Aage Thor Falkanger.
Vi tilbyr studenter timelønnstillinger,
praktikantstillinger og sommerjobb.
Vi ser frem til å møte deg på fagdagen
7. februar og på messedagen 16. februar.
Les mer på sivilombudsmannen.no

arbeidslivsdagene 2018

Simonsen Vogt Wiig er et av landets
største og mest slagkraftige advokatfirmaer med 180 advokater. Vi tilbyr en
stimulerende arbeidshverdag i et av de
ledende forretningsjuridiske kompetansemiljøene i Norge. Vi leverer juridiske
tjenester til næringslivet i full bredde.
I Simonsen Vogt Wiig får du spennende
muligheter for karriere- og kompetanseutvikling, og du blir del av et meget
godt arbeidsmiljø.
Traineer og skriveplass
Traineeprogrammet i Simonsen Vogt
Wiig skal i størst mulig grad gi et
innblikk i hvordan det er å arbeide som
advokatfullmektig. Som trainee får du
jobbe med reelle saker.
Vi har også tilbud om skriveplass, og
vil at studentene som skriver masteroppgaven hos oss behandler et tema
som er relevant i forhold til våre fagområder og vår kompetanse. Da kan våre
advokater bistå med sin ekspertise og
fungere som studentens sparringspartnere under oppgaveskrivingen. På den
måten får vi også belyst et tema og en
problemstilling som vi synes er interessant og praktisk.

Studentforelesninger og seminarer
Vi holder jevnlig forelesninger og
seminarer for studenter i egne lokaler
på Filipstad Brygge. Arrangementene
etterfølges alltid av lett servering og
mingling.
Gjennom Arbeidslivsdagene håper vi å
komme i kontakt med mange ambisiøse
og energiske studenter. Kommersiell
forståelse og vilje til å yte service er
grunnleggende for måten vi jobber på.
Simonsen Vogt Wiig har en svært spennende plattform for videre utvikling og
vekst.
Vil du være med i fortsettelsen? Vi gir
deg forspranget!
Følg oss på:

arbeidslivsdagene 2018
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www.svw.no

Ønsker du et innblikk i hva som skjer i et internasjonalt
anerkjent  
        
    
mer på www.svw.no.
Simonsen Vogt Wiig | Oslo | Bergen | Kristiansand | Stavanger | Tromsø | Trondheim | Singapore

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat,
der du får ta del i sterke, utviklende
fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?
Velkommen til Skatteetaten!
I Skatteetaten møtes mennesker
med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant
andre jurister, revisorer, økonomer,
informatikere, sivilingeniører,
statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede.

Vil du vite mer om det å jobbe i
Skatteetaten? Besøk oss på:
Skatteetaten.no/jobb
Vi ser frem til å treffe deg på Arbeidslivsdagene og bedriftspresentasjon 2017!
Vi deltar med stand under ALD og
holder bedriftspresentasjon onsdag
14.02, kl. 12.00!

I Skatteetaten legger vi til rette for
ansattes kompetanseutvikling. I
tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder, som for eksempel fleksitid og
trening i arbeidstiden.
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Arbeidsoppgaver:
Statens sivilrettsforvaltning er et statlig
forvaltningsorgan som er underlagt Justisdepartementet og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet.
Vi forvalter statlige ordninger på tvers
av sivil- og strafferetten. Vi behandler et
stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet. Vi behandler
også saker av mer generell karakter og
deltar i regelverks- og utredningsarbeid
på våre saksområder.
Statens sivilrettsforvaltning har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt: vergemål, rettshjelp, erstatning
etter strafforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testamenter og saker etter
voldsoffererstatningsloven. Vi har etatsstyringsansvaret for fylkesmennene på
områdene vergemål og rettshjelp. Vi har i
tillegg etatsstyringsansvaret for Kontoret
for voldsoffererstatning. Vi forvalter også
garantiordningen for bobehandling ved
mistanke om økonomisk kriminalitet samt
tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.
Statens sivilrettforvaltning utøver også
sekretariatsfunksjon for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for
rettferdsvederlag, Den rettsmedisinske
kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon,
Barnevernets tvisteløsningsnemnd,
Konkursrådet og Kontrollutvalget for
kommunikasjonskontroll.
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Ansatte/beliggenhet:
Statens sivilrettsforvaltning har for tiden
om lag 70 medarbeidere, flertallet er jurister og holder til i Oslo og på Hamar.
Hva vi ser setter når vi ansetter:
Vi rekrutterer både nyansatte og personer
med erfaring. Vi ser etter personer med
god juridisk kompetanse, gode samarbeidsevner og innsatsvilje.
Hvorfor bør du velge oss:
Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på våre fagfelt og kan tilby
varierte, meningsfylte og utfordrende
arbeidsoppgaver i et sterkt juridisk
fagmiljø. Vi er en arbeidsplass hvor samhandling og rett kunnskap bidrar til den
optimale arbeidsprestasjonen, med fokus
på utvikling av den enkelte medarbeider.
Deltagelse under Arbeidslivsdagene:
Statens sivilrettsforvaltning vil stå på
stand på messedagen.
Studenttilbud:
Mulighet for praksisopphold via valgfagsordningen ved UiO.

Les mer om oss på: www.sivilrett.no
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Vi tilbyr studenter 4-6 ukers internship opphold. Her vil du bli en
del av Norges mest internasjonale juridiske miljø som jobber med
tverrfaglige og banebrytende industriprosjekter av stor
samfunnsmessig betydning.
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Vi er på jakt etter studenter til vårt
internship-program som deler vår definisjon av

Vanskelig [ढ़ࡢࠧnsklࡁ]
Noe du fortsetter å gjøre til det blir lett.

I årene som kommer vil verden trenge mye mer energi og mye mindre utslipp. I
Statoil ønsker vi å være en del av løsningen på disse utfordringene. Som intern
i vår juridiske avdeling får du muligheten til å bidra med noen av løsningene.
Du får et innblikk i hvordan det er å jobbe som en av våre 100 internadvokater,
samt i juridisk arbeid knyttet til internasjonal olje- og gassindustri, og Statoils
virksomhet spesielt. I Norge tar vi inn studenter til vårt internship-program
løpende gjennom året. Rekrutteringen foregår i tilknytning til Arbeidslivsdagene (ALD). Kom innom vår stand for å høre hvordan det er å jobbe i Statoil,
samt få mer informasjon om selskapets internship-program og søknadsprosess.
Grav litt dypere på statoil.com/careers
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Hvem er vi?
•
Vi er 20 personer på vårt kontor
sentralt i Oslo
•
Vårt hovedsatsningsområde er arbeidslivsjuss, men vi bistår næringslivet innenfor alle forretningsjuridiske
områder
•
Vår klientportefølje spenner fra
internasjonale konserner, statlige og
kommunale virksomheter, store til
små bedrifter, fagforeninger, ideelle
organisasjoner og privatpersoner
•
Vi tilbyr juridisk rådgivning, kurs- og
seminarvirksomhet samt prosedyre
for domstolene. Mange av oss er også
veiledere og sensorer ved det juridiske fakultet i Oslo
•
Vi er tilknyttet L&E Global, en internasjonal allianse av høyt rangerte
arbeidsrettsfirmaer, som gir oss internasjonal tilstedeværelse og tilgang
til bred internasjonal kompetanse

Hva kan vi tilby?
For studenter:
•
Trainee-ordning
•
Skriveplass
•
Jobb som kveldssekretær
For advokatfullmektiger:
Som advokatfullmektig i SBDL vil du få
interessante, utfordrende og varierte
arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø.
Du vil oppleve en arbeidshverdag med et
stort faglig engasjement i et uformelt,
men profesjonelt miljø. Vi legger vekt på
at SBDL skal være en god arbeidsplass
for alle, med gode muligheter for både
personlig og faglig utvikling.
Vi mottar søknader fortløpende og send
oss gjerne en åpen søknad til: mail@sbdl.
no.

På vår stand vil du møte:

Advokat Ine Hagen

Advokat Marianne Gjerstad
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Advokatfirmaet Thallaug representerer med sine 21 medarbeidere på Lillehammer et unikt fagmiljø på Indre Østland. Firmaet er
i vekst, og stadige rekrutteringer
gir oss en
kombinasjon av faglig bredde og
spisskompetanse.
Thallaug yter juridisk bistand
innenfor de fleste rettsområder
med særlig kompetanse innen
forretningsjuss, jord- og skogbruksnæringen, skatt, alle forhold
vedrørende utvikling av fast eiendom, ekspropriasjon, odel, offentlig rett, straff og prosedyre.

Thallaug er alltid på utkikk etter
nye dyktige kollegaer, og til vårt
kontor som ligger på
Lillehammer rekrutterer vi fra
hele landet. Vi ønsker medarbeidere som kan bidra til å styrke
oss, enten hun eller han kommer
rett fra studiet eller har med seg
juridisk arbeidserfaring.
Vi stiller for en uformell prat
under messedagene, enten du vil
snakke om lite eksos og spennende saker på landet eller levere en
søknad til oss.

Nyansatte advokatfullmektiger
og traineer får arbeide tett med
dyktige advokater med mange års
praksis innen de fleste rettsområder. Sakstilgangen er bred og
variert og det er gode muligheter for prosedyre. Som trainee
hos Thallaug får du delta aktivt
i saksbehandlingen, bidra med
juridisk kunnskap og tilegne deg
nyttig bransjeerfaring.
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Lær med oss
Å jobbe i Thommessen er å
samarbeide med de beste innenfor
sine fagfelt og med landets virksomheter.

Våre studenttilbud:
•

•
I 2017 har vi fått være med på de
fleste toneangivende oppdrag
i norsk næringsliv. Vi har vært
rådgivere i de store transaksjonene
og børsnoteringene. Vi ble kåret til
Norges ledende forretningsadvokatfirma i TNS Sifo Prosperaundersøkelsen for tredje året på
rad. Vi er opptatt av læring, mestring og mening. Blir du en del av
vårt team, får du jobbe med noen
av Norges beste. Fra første dag.
På messedagen under ALD kan du
møte medlemmer av vårt
rekrutteringsteam på standen. Vi
håper å se deg der!

Thommessens traineeutvalg

Anne Ida Østlie
HR-konsulent

Morten Emil Bergan
Advokatfullmektig

•

•

•

Traineeordning: Fire ukers
opphold på vårt kontor i Oslo
eller Bergen.
ThommessenAkademiet:
Faglige og sosiale samlinger,
egen mentor, skriveplass og
traineeopphold
ThommessenDagen: Eksamensrettet seminar for studenter på
tredje avdeling.
Statoil Thommessen Exchange: Fem ukers internship hos
Statoil og Thommessen med
egen mentor.
Metodekurs: Eksamensrettet
kurs for studenter på første
avdeling.

Følg oss på Facebook, LinkedIn og
www.thommessen.no for nyheter,
utlysninger og sosiale arrangement!
Se alle våre ledige stillinger på
thommessen.no/karriere.

Stine Weie Heggset
Advokatfullmektig

Morten C. Lindstad
Advokatfullmektig
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Marie Roverud Narum
Advokatfullmektig
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LÆR MED OSS
Som trainee får du en smakebit
på hva som venter deg innenfor
dørene våre.
Søk om trainee-opphold i
Oslo eller Bergen på
thommessen.no/karriere

Morten Emil Bergan, advokatfullmektig
Tidligere trainee i Thommessen

Messedagen fnner i år sted på Radisson Blu Scandinavia i Holbergs gate 30.
Messedagen er en ALDs største arrangement, og gir studentene en ypperlig mulighet
til å levere CV og søknad til både trainee, deltidsjobb og fulltidsjobb, eller å slå av en
prat med de forskjellige aktørene.
Vi ses fredag 16. februar mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

ER DU ENGASJERT I MENNESKERETTIGETER
OG ER NYSGJERRIG PÅ VERDEN?
Utlendingsnemnda (UNE) er en av Norges største arbeidsplasser for jurister. Vi er et
uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI).
UNE har ca. 330 medarbeidere og våre lokaler ligger sentralt plassert i Oslo sentrum/Oslo City.
UNEs viktigste ressurs er dyktige medarbeidere. Vi
har et godt introduksjonsprogram for nyansatte og
et bredt og tilpasset opplæringstilbud med faglig
fordypning, arbeidsorganisering og ferdighetstrening
for alle ansatte. Utviklingsmuligheter er avgjørende for
å løse arbeidsoppgavene på en god og effektiv måte.
Samtidig er de viktige for å motivere gode medarbeidere og ivareta trivsel og et godt arbeidsmiljø.
UNEs verdier er; pålitelighet, åpenhet og respekt.
I UNE vil du kunne jobbe med blant annet:
• Utlendingsrett
• Internasjonal rett
• Menneskerettigheter
• Forvaltningsrett
De fleste av våre saksbehandlere er jurister,
men vi har også medarbeidere med annen
utdanningsbakgrunn, eksempelvis statsvitere, sosialantropologer, historikere og
religionsvitere. Hos oss får du jobbe i et
solid utlendingsfaglig miljø med godt tilrettelagte arbeidsforhold.

For mer info besøk vår stand på messedagen 16. februar eller www.une.no
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Hvilke rettsområder arbeider dere med?
Utenrikstjenesten ivaretar norske interesser globalt og Rettsavdelingen i UD
skal bidra til å styrke den internasjonale
rettsorden, og til å fremme folkerettens
utvikling. Den har ansvar for å ivareta et
høyt faglig nivå på rettslige vurderinger
av norsk interessefremme, og den skal
sikre gjennomslag for norske interesser i
sentrale forhandlingsprosesser. Rettsavdelingen har om lag 40 medarbeidere
fordelt på Seksjon for traktat-, miljø- og
havrett, Seksjon for humanitær- og
strafferett og Seksjon for EØS- og handelsrett.
Hvorfor bør man velge dere?
Rettsavdelingen spiller en sentral rolle i
gjennomføringen av norsk utenrikspolitikk. Den bistår hele statsforvaltningen
med folkerettslige problemstillinger, og
deltar ofte i internasjonale forhandlinger. Avdelingens medarbeidere håndterer
et bredt spekter av rettslige utfordringer
på den internasjonale arena, fra maritime avgrensningsspørsmål via frihandelsavtaler til menneskerettighetsspørsmål og mye mer.
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Hva ser dere etter når dere ansetter?
Vi ser etter dyktige jurister som ønsker å
arbeide med faglig utfordrende spørsmål. Søkere må være selvstendige og
analytiske, ha gode samarbeidsevner,
stor arbeidskapasitet og interesse for
internasjonalt arbeid. I tillegg må søkere
ha meget gode engelskkunnskaper. Vi
tilsetter både nyutdannede jurister og
jurister med relevant arbeidserfaring.
Nyrekruttering til utenrikstjenesten
skjer i hovedsak via UDs aspirantopptak.
Dette er et tre-årig opplæringsprogram
(to år i departementet og ett år ved
første utenriksstasjon) med en kombinasjon av opplæring og praksis. Årlig tas
det opp 10-15 aspiranter. Ordningen er
beskrevet på Regjeringen.no. I tillegg til
aspirantopptaket foretar departementet
fra tid til annen ekstern kunngjøring av
andre ledige stillinger i Rettsavdelingen,
grunnet behov for særskilt juridisk
kompetanse.
Studenttilbud:
Studentpraktikant-ordning ved utenriksstasjonene gir muligheter for lærerike
internships. På Regjeringen.no kan en
finne informasjon om ordningen samt
liste over ledige praktikantplasser.
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Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen.
UDI skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til
regjeringen.
Vi skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge. Samtidig har vi en kontrollfunksjon og skal se
til at systemet ikke blir misbrukt.
Vi behandler søknader om beskyttelse (asyl), besøksvisum, familieinnvandring,
oppholdstillatelser for å arbeide og studere, statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse og reisedokumenter. Vi fatter også vedtak om bortvising og utvising.
I tillegg har vi ansvar for at alle asylsøkere får tilbud om et sted å bo mens de
venter på at vi skal behandle søknadene deres, og for å finne gode løsninger for de
som vil reise tilbake til hjemlandet sitt.

Les mer om oss på www.udi.no
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Wiersholm er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer. Våre
medarbeidere er spesialister innenfor
alle forretningsjuridiske fagfelt, og
transaksjoner og prosedyre er selskapets største virksomhetsområder.
Er du engasjert, driftig og har høye
faglige kvalifikasjoner som du vil utvikle sammen med bransjens dyktigste
fagpersoner, er vi rett sted for deg.
Vi tilbyr:
• Norges beste advokatskole
• Inspirerende og godt arbeidsmiljø
• Individuell tilrettelegging og
oppfølging
• Nye utfordringer hver dag
• Stor internasjonal kontaktflate
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Vi har mange ulike studenttilbud
avhengig av hvor i studieløpet du befinner deg. Dette omfatter blant annet
manuduksjoner, kurs i oppgaveskriving, traineeopphold, prosjekttraineeopphold, Wiersholm Summer School,
Wiersholm Intern, deltidsstillinger
som resepsjonist og kveldssekretær og
skriveplass med stipend.
For mer informasjon følg oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.
Vi tar imot søknader til vår traineeordning på stand og ser frem til å snakke
med deg!!
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Grow with us
About Yara

About Yara Legal Department

Be part of a global network collaborating to
responsibly and profitably solve some of the
world’s key challenges — resource scarcity,
food insecurity, and environmental change.

The Yara Legal Department is involved in
Yara’s many and varied global activities, and
our lawyers support the group’s business in
over 60 locations with sales to more than 160
countries.

At Yara our mission is to responsibly feed the
world and protect the planet. This purpose,
together with the belief that knowledge
grows and has the power to create positive
global change, is what guides our success and
inspires close to 15,000 employees across the
globe every day.
Yara was founded in 1905 to solve an
impending famine in Europe. A lot has
changed since then. Today, Yara provides crop
nutrition products, solutions and knowledge
to 20 million farmers worldwide, who produce
enough food to feed 240 million people. In
2016 alone, Yara has helped its customers
reduce 1.4 million tons of NOx emissions,
which equates to more than the total annual
emissions output of France.

As a large internationally-focused organization,
Yara offers driven and commercially-minded
lawyers broad and complex professional
challenges, including the opportunity
to contribute to strategically important
negotiations and decision-making processes.
Supported by the company values of Ambition,
Curiosity, Collaboration and Accountability
– Yara recognizes and promotes high
performance and high ethical standards
among leaders and employees worldwide.

Grow with us at yara.com/careers
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Save the rainforest
or feed the growing
world population?
Through knowledge, innovation,
partnership, and responsible use of
mineral fertilizers, we can do both
Together we grow knowledge to improve life.
Learn more about how
Yara is helping solve some
of the world’s most
pressing challenges at

VI ER NORGES MEST INTERNASJONALE
FORRETNINGSADVOKATFIRMA
Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London,
Singapore og Shanghai bistår vi nasjonale og internasjonale virksomheter,
både i privat næringsliv og i det offentlige. Vi er ca. 330 medarbeidere, hvorav
over 200 er advokater. Vi er inkluderende, preget av mangfold og i kontinuerlig
utvikling.
HVA TILBYR VI DEG SOM STUDENT?
Traineeopphold
Som trainee blir du en del av vårt
ledende fagmiljø og får arbeide med oss
i pågående saker, i tillegg til at du tar
del i alt det sosiale som skjer underveis
i oppholdet. Vi tilbyr opphold på 4-6
uker og i løpet av disse ukene får du
et fullverdig innblikk i vår virksomhet
og hverdagen som advokat i Wikborg
Rein. Vi ser etter deg som har glødende
interesse for faget og glimt i øyet. Vi tar
i mot søknader fortløpende.

Skriveplass
Som jusstudent kan du søke Wikborg
Reins stipendordning for å skrive masteroppgaven hos oss. Med skriveplass
blir du en del av vårt faglige og sosiale
miljø. I tillegg til stipend og kontorplass, får du mulighet til å sparre med
og få faglig veiledning underveis fra
erfarne advokater.
For mer informasjon og ledige stillinger se: WR.NO/KARRIERE
VÅRE AKTIVITETER UNDER ALD 2018
5. februar kl. 10.00: CV- og jobbsøkerkurs ved UiO.
5. februar kl. 16.00: Bedriftspresentasjon i våre lokaler. Lett servering og
mingling etter presentasjonen.
16. februar: Velkommen til vår stand
på Radisson Blu Scandinavia!

Spesialiserte traineeopphold
Vi tilbyr også spesialiserte traineeopphold innen shipping offshore, entreprise
og sjømat, og søker deg med en særlig
interesse for en av disse bransjene.
Opptak annonseres på Facebook.
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www.arbeidslivsdagene.no

/arbeidslivsdageneoslo

@arbeidslivsdageneoslo

Velkommen til vår stand
på Arbeidslivsdagene 2018
Tre av ﬁre som ansettes i Wikborg Rein
har også vært trainee hos oss
wr.no
OSLO • BERGEN • LONDON • SINGAPORE • SHANGHAI

