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ESA kl. 16.30
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@arbeidslivsdageneoslo
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For mer informasjon se www.arbeidslivsdagene.no.
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kl. 12.30

fredag 12.02

Alle bedriftspresentasjoner blir holdt i bedriftens egne lokaler,
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som holdes på fakultetet.

Messedag
kl. 09.00-15.00

onsdag 17.02

Deloitte kl.19.00

Høyesterett kl. 16.30

Fagdag
kl. 10.15-12.00

onsdag 10.02

Påmelding skjer ved utfylling av skjema på www.arbeidslivsdagene.no.
Begrenset antall plasser.
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Juristforeningen
Karl Johans gate 47
0162 Oslo
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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. Særlig messedagen vil kunne gi mye inspirasjon.
Arbeidslivsdagene er tilrettelagt slik at møtet mellom student og arbeidsgiver
skal bli enklere, og jeg vil anbefale alle å delta. Å snakke med og besøke de
ulike aktørene kan være nyttig for å få en idé om hva som kan være en aktuell
arbeidsplass når studenttilværelsen er over. Selv om du ikke har tenkt til å søke
jobb eller traineeopphold i år, kan det være smart å utforske mulighetene dine
allerede nå.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til ALD-styret for innsatsen de gjør, og har
gjort med dette arrangementet. De siste årene har Arbeidslivsdagene
gjennomgått store forandringer for å gjøre arrangementet enda bedre,
både for studentene og våre fremtidige arbeidsgivere.
Vi sees på ALD!

Rikke Skjørshammer Klafstad,
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
Velkommen til årets arbeidslivsdager ved Det juridiske fakultet i Oslo! I 2016 arrangerer Juristforeningen arbeidslivsdager for 22. gang. Arrangementet er i år større enn noen gang med over 70 aktører.
Siden oppstarten har arrangementet vært et viktig bindeledd mellom jusstudenter og arbeidslivet. Vi
jusstudenter er heldige som har nærmest endeløse karriereveier å velge mellom. Dette gjør det også
lett å gå seg vill blant alle mulighetene. ALD-styret har derfor jobbet aktivt med å skape oversikt
over aktører fra mange ulike retninger innenfor privat og offentlig sektor.
Onsdag 17. februar arrangeres ALDs høydepunkt, Messedagen. Her møter du alle aktørene og har
en god mulighet til å levere søknader ansikt til ansikt. I forbindelse med messedagen arrangerer
ALD-styret også Intervjuordningen. Ordningen gir en unik mulighet til å søke trainee-/praktikantstillinger
på vanlig måte, og samtidig være med i en tilfeldig uttrekning om å få komme på intervju. Det er
ingen hemmelighet at jusstudiet har et høyt karakterpress, men karakterer er på den annen side
ikke avgjørende for om du passer til en jobb. Det er derfor viktig at alle får anledning til å vise hva
de er gode for.
Frem mot messedagen kan du ta et hyggelig avbrekk fra lesesalen og bli bedre kjent med enkelte
aktører på bedriftspresentasjoner. Uansett om du skal søke jobb eller ikke, gjør du lurt i å lære mer
om aktørene og la de bli litt bedre kjent med deg. Alle som er nysgjerrige på hvordan det er å jobbe
i domstolene bør også bli med på årets Fagdag. Det er ikke ofte vi jusstudenter kan bli bedre kjent
med den dømmende makt som arbeidsgiver. I tillegg arrangeres det både intervjukurs og CV- og
jobbsøkerkurs.
Uansett om du går på første eller femte avdeling gjør du lurt i å bli kjent med dine muligheter. Tiden
for å søke både deltidsjobb, trainee/praktikant og fulltidsjobb kommer brått på de fleste studenter.
Vi ser frem til to morsomme uker, og håper ALD kan hjelpe deg med å finne ut hvilken karrierevei
du vil gå!

Nora Sandvik Bratheim Frida Vindheim Sand
Leder

PR-sjef

Mads Håfjeld Rivenæs Elisabeth Clark
Presentasjonssjef

Økonomisjef
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CV– og jobbsøkerkurset
En godt skrevet CV tar deg ett steg nærmere drømmejobben. Tradisjon tro holder derfor
Wikborg Rein CV- og jobbsøkerkurs mandag 8. februar på Domus Nova, Auditorium 7.
Kurset varer fra kl. 10.15 til 12.00, og holdes av Kaspar N. Thommessen og Hanne Myhre
fra Wikborg Rein.

Arbeidslivsdagene presenterer

Fagdagen
”Hvordan er det å jobbe som dommer?
- en innledning til dommeryrket”
Det er ikke ofte studentene ved fakultetet har mulighet til å bli kjent med domstolen som
arbeidsplass. Under årets fagdag har du en unik anledning til å bli bedre kjent med ulike sider
av den tredje statsmakt. I tillegg deltar Trygderetten for å fortelle om arbeidshverdagen hos et
domstolslignende forvaltningsorgan. Har du en liten dommer i magen eller bare lurer på
hvordan livet i domstolene fungerer? Da er dette noe for deg!
Årets foredragsholdere er:
Ola Berg Lande
Tingrettsdommer i Oslo tingrett
Andreas Hjetland
Utreder i Høyesterett
Anne Sophie Kobbe
Fast advokat i Wikborg Rein og tidligere dommerfullmektig i Oslo tingrett
Knut Brofoss
Leder for Trygderetten
Fagdagen avholdes onsdag 10. februar på Domus Nova, Aud. 5, kl. 10.15-12.00

Intervjukurs
Når du har blitt innkalt til intervju er det viktig å gjøre et godt inntrykk for å selge deg
inn på best mulig måte. Derfor avholder Karrieresenteret ved UiO tirsdag 16. februar
intervjukurs. Kurset kombinerer teori og praktiske øvelser og holdes på Domus Nova rom 370,
fra kl. 10.15-12.00. For å gjøre intervjusituasjonen mest mulig realistisk, tar deltakerne med
en jobbannonse de kunne tenke seg å søke på, og et utkast til søknad og CV.
Påmelding skjer ved utfylling av påmeldingsskjema på www.arbeidslivsdagene.no.
Begrenset antall plasser.
For mer informasjon se arbeidslivsdagene.no
eller besøk ”Arbeidslivsdagene” på Facebook.
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Messedagen
Onsdag 17. februar
Kl. 09.00-15.00
Sted: Grand Hotel

Praktisk informasjon

På messedagen vil du møte 73 aktører, både offentlige og
private, fordelt over hele konferanseavdelingen på Grand Hotel.
Enkelte av disse aktørene vil i forkant av messedagen holde
bedriftspresentasjoner. Vi har i år også videreført intervjuordningen,
og flere av aktørene tilbyr trainee- og fullmektigstillinger. Se
neste side for mer informasjon om intervjuordningen og besøk
vår nettside arbeidslivsdagene.no for ytterligere informasjon.

Bedriftspresentasjoner
Bedriftspresentasjonene avholdes fra 8. til 16. februar
(se programoversikt). Påmelding skjer elektronisk via vår
nettside, arbeidslivsdagene.no/studentpamelding/
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

Avslutningsarrangement på Frokostkjelleren
Torsdag 18. februar
Kl. 22.00-02.00
Sted: Frokostkjelleren
ID: 18
CC: 30 JF/50 ikke JF etter kl. 23.00
Frem til kl. 23.00 deler vi ut 2 ølbonger til alle studenter som har
deltatt på bedriftspresentasjon/Fagdagen/CV- og jobbsøkerkurs/
Intervjukurs under ALD.
arbeidslivsdagene 2016
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Intervjuordningen
Ønsker du å søke traineestillinger? Da leverer du CV og søknad på aktørenes
stands på messedagen 17. februar. Få med deg CV- og jobbsøkerkurset til
Wikborg Rein mandag 8. februar for å stille best mulig forberedt.

Praktisk informasjon

Intervjuordningen er en tilfeldig uttrekning av trainee-/praktikantsøknader
til intervju i etterkant av messedagen. Du må ha bestått 2. avdeling for å
være med i ordningen. 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/jobbintervju.
Dette gir studentene en unik mulighet til å vise hva de er gode for på
intervju. Alle søknader vil dessuten gis til aktørene som en alminnelig
søknad om trainee-/praktikantplass.
Hver student får levere 10 egne søknader til aktørene på messedagen
gjennom ordningen. For å være med i intervjuordningen må søknadene
leveres i egne ALD-konvolutter. Disse deles ut i forkant av messedagen og på
selve dagen. Vil du søke hos flere enn 10 aktører må du levere egen søknad
utenom ordningen.

For studenter som ikke har kommet så langt på studiet, er det flere aktører
som tilbyr deltids- og sommerjobber. Spør gjerne aktørene om dette når du
møter dem på stand!

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på
arbeidslivsdagene@juristforeningen.no
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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, karakterutskri!er 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
Arbeidserfaring
• Tidsrom
• Navn på bedri!en
• Tittel

• Stikkord om
arbeidsoppgaver

Annen arbeidserfaring
• Kan bidra til å gi et bilde av hvem du er
Annen relevant informasjon
• Språk
• Verv og andre interesser
• Relevante kurs
• Interesser som sier noe om deg
• Relevante referanser - må forespørres på
forhånd. Kan ”oppgis ved behov”
• Nøkkelkompetanse/personlige egenskaper

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
• Opplæring av
• Faglig utvikling?
nyansatte?
• Arbeidsmiljø?
Ha et bevisst forhold tilhvordan du fremstår
• Antrekk
• Aktiv/ydmyk
• Håndtrykk
• Evne til å
• Kroppsspråk
kommunisere
• Innstilling
• Troverdig
Husk at arbeidsgiveren søker etter medarbeidere som besitter den nødvendige kunnskap og
som er gode formidlere av denne både skri!lig
og muntlig.
I tillegg søker man hyggelige kollegaer som
bidrar positivt til arbeidsmiljøet.
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
2010 2009 - 2010
2005 - 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.

ARBEIDSERFARING
Jan. - Feb. 2012
Luhren-Dreyer Advokatfirma, avdeling selskapsrett, trainee
Utarbeidelse av meldinger, betenkninger, oversettelser, rettskildesøk, m.m.
Juni - Juli 2009
Scheve Bygg AS, juridisk avdeling, trainee
Mark-up av kontrakter, flagging av risiko, utarbeidelse av enkle
avtaledokumenter m.m.
Aug. - Des 2008
Fjong Eiendom, Oslo, resepsjonist/sentralbordansvarlig (vikariat)
Sentralbordbetjening, informasjon til besøkende, regnskap og postsortering
VERV
2008 - 2009

2003 -

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 Outlook, Lovdata, Clue, Word, Excel, Powerpoint, Lync, Adobe Indesign,
Adobe photoshop, Firefox. Har brukt Lotus Notes, Citrix og fakturaføringsprogrammer
SPRÅK
Norsk: Morsmål
Engelsk: Flytende, muntlig og skri!lig
Fransk: Kan gjøre meg forstått på grunnleggende nivå
INTERESSER
Kunst, jakt og frilu!sliv, ski, musikk
REFERANSER
Oppgis ved forespørsel

Å arbeide smart, med gode kollegaer
Av Wikborg Reins Managing Partner Susanne Munch Tore og Partner Line Ravlo-Losvik

Et tema som fikk medias søkelys i 2015 er et viktig et, nemlig om kvinnelige partnere i
forretningsadvokatfirmaer og implisitt, den arbeidsmengde som kreves for å lykkes.
Er det vesentlige barrierer for kvinners mulighet til å rykke opp til partnerskap? Utgangspunktet
for debatten om kvinnelige partnere gjelder arbeidstid, – at det å være forretningsadvokat
fordrer lang arbeidstid som igjen fordrer menn med en forståelsesfull kone hjemme, samt at
menn angivelig fra naturens side er mer fremoverlent og egnet til å oppfylle kresne klienters
krav. Er dette sant? Selvfølgelig ikke. Ikke i Wikborg Rein, og neppe i noen av de andre store
advokatfirmaer i Norge i dag.
La det være sagt; en god forretningsadvokat kjennetegnes ikke ved å være kvinne. Det
kjennetegnes heller ikke ved å være mann. En god forretningsadvokat er en som får jobben
gjort, som løser klientens problemer og som er en positiv bidragsyter til sine klienter og
arbeidsmiljøet rundt seg. Forretningsadvokater har det tidvis travelt, men vi har også det
privilegium å arbeide med spennende klienter i et meget kompetent og, for Wikborg Reins
tilfelle, et godt og hyggelig arbeidsmiljø.
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Et det så mulig for forretningsadvokater å ha en fornuftig balanse mellom arbeid og fritid,
– uavhengig av kjønn? Ja, mener vi. Klienter bryr seg også om teamsammensetning,
spesialisering og kompetanse. De betaler for høy kvalitet. I økende grad bryr de seg også om
diversifisering, fordi dette samsvarer med deres egen bedriftskultur.
En del av svaret, for kvinner som menn, ligger i muligheten til å fordele oppgaver, – arbeide i
team. Dette er en smart måte å arbeide på, og det blir hyggeligere på jobb. Den teknologiske
utviklingen muliggjør også en fleksibilitet som, anvendt riktig, gir store muligheter til å arbeide
smart med innovative arbeidsmetoder som utløser muligheter for å skreddersy fritiden til når
det er mest ønskelig.
Etter vår oppfatning er dette et område der større advokatfirmaer har et konkurransefortrinn.
Teamarbeid er mer naturlig her fordi store klienter har krevende saker som enten er store,
krever ulike spesialiseringer eller begge deler. Et team presterer bedre når det reflekterer ulike
personlighetstyper, samt ulike kjønn. Smarte driftsformer inkluderer å sette opp gode team og
dele arbeidet slik at arbeidsmengden er så jevnt fordelt som mulig, noe som igjen bidrar hver
advokats håndtering av tiden.
Å være en partner, uavhengig av kjønn, er normalt mer enn åtte timers arbeidsdag. Våre
klienter forventer tilgjengelighet. Når de har et problem, forventer de at vi kan håndtere det
med detaljert juridisk kunnskap, kommersiell forståelse og med vår fulle oppmerksomhet.
Dette er en del av å være en respektert partner og et foretrukket valg når juridiske oppgaver
skal fordeles mellom de ulike konkurrerende advokatfirmaer. Dette betyr ikke at vi må jobbe
dag og natt, eller at vi må avstå fra familie og våre barns oppvekst eller trenger aupair. Vi må
være organisert og strukturert, og balansere antall klienter, antall oppdrag og antall advokater
på laget, slik at både partnere og øvrige kolleger kan ha en fornuftig arbeidsmengde. Det gode
arbeidsmiljøet er også en nøkkelfaktor, både i arbeidet og på fritiden.
Vi er privilegerte. Vi samarbeider med de beste klientene, med de mest interessante
kommersielle saker, med de heteste og største transaksjonene samt de spennende hemmelige
transaksjonene. Vi har svært dyktige og gode kolleger. Vi har det gøy på jobb. Vi liker og heier
på våre klienters suksess, og vi feirer deres seire.
I Wikborg Rein arbeider vi aktivt for å støtte og løfte opp alle medarbeidere, både i form av
engasjement og kompetanseutvikling. Til alles fordel. Grip muligheten.
13
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Arntzen de Besche er et forretningsjuridisk
advokatfirma med over 180 ansatte fordelt på kontorer i
Oslo, Trondheim og Stavanger.
Vi bistår norske og internasjonale bedrifter, børsnoterte
selskap og offentlige myndigheter med juridisk rådgivning
som skaper verdier, forenkler kompliserte transaksjoner og
løser opp komplekse og krevende forhandlinger.
Våre forretningsområder er
• Arbeidsliv og pensjon
• Tvisteløsning og prosedyre
• Olje, offshore og energi
• M&A
• Bank, finans og forsikring
• Skatt og avgift
• Næringseiendom
• Europa- og konkurranserett

Arntzen de Besche tilbyr dyktige studenter
traineeopphold og skriveplass med stipend.
I tillegg arrangerer vi flere eksamensrettede
manuduksjoner, kalt AdeB-dagene, hvert
semester.

I tillegg til å ha et solid fagmiljø er vi veldig
stolte av det gode og sosiale arbeidsmiljøet vårt.

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!

www.adeb.no/karriere

arbeidslivsdagene 2016
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Vi har driv

Dette er oss.

Hvem er du?

www.adeb.no/karriere

asert bruk på hvit bunn

b79e

Traineestillinger nå og jobb i fremtiden - Advokatjobb.no
Advokatjobb.no markedsfører de stillinger man finner i et advokatfirma – fra advokatsekretærer til partnere, samt selvsagt advokatjobber i
foreninger, bedrifter og i det offentlige.
#ababab

Advokatjobb.no skal treffe både de som leter etter en ny jobb, men også
de som kunne tenke seg å flytte på seg, hvis det dukket opp en helt spesielt spennende stilling.
Løsningen er tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon, og man kan abonnere
på epost-varsel dersom det dukker opp en stilling man er interessert i.

arbeidslivsdagene 2016
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LAST NED
AKADEMIKA-APPEN

FÅ GODE

TILBUD
Du finner Akademika-appen i app store eller play store.

BA-HR 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 og handel
Bygg og fast eiendom

Vi kan tilby:
Utfordrende oppgaver
God veiledning og oppfølging for nyansatte
Mulighet for rask læring
Kompetanseutvikling via BA-HR 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 seks-ukers traineeopphold i løpet av en periode på 18 måneder. Seks
uker hos BA-HR, 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. Har du lyst til å bli bedre kjent med oss, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å
delta på vår bedriftspresentasjon 9. februar kl. 1230 i våre lokaler på Tjuvholmen. 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 2016
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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 BA-HR!

Besøk oss gjerne på stand under arbeidslivsdagene for en uformell prat.
BA-HRs bedriftspresentasjon holdes i våre lokaler i Tjuvholmen allé 16, tirsdag 9. februar 2016 kl. 1230. Påmelding
via Juristforeningen.

Les mer om vår traineeordning og seminarer på www.bahr.no eller www.facebook.com/advokatfirmaet.bahr

CORPORATE LEGAL INTERN

Vi søker engasjerte og dyktige jusstudenter til stilling som
Corporate Legal Intern hos Advokatfirmaet BA-HR,
Aker Solutions og DNB.
Som Corporate Legal Intern gjennomfører du et praktikantopphold på seks uker hos
hvert av firmaene i løpet av en periode på 18 måneder. Du får innblikk i arbeidet som
advokat både i et forretningsadvokatfirma og i store bedrifter med egen juridisk avdeling.
Dette gir en unik mulighet til å delta i store og varierte oppdrag i samarbeid med landets
ledende forretningsadvokater.
Vi er på Arbeidslivsdagene i Oslo, kom gjerne innom om du ønsker å høre mer eller vil
levere din søknad med CV og karakterutskrift. Du kan også ta kontakt med Silia Bakke
på sibre@bahr.no eller tlf: 21 00 00 50.
Vi gleder oss til å treffe deg!

www.akersolutions.com

www.dnb.no

www.bahr.no

The Boston Consulting Group (BCG) er et ledende
globalt konsulentselskap med fokus på
strategisk rådgivning. Vi bistår toppledelsen i
norske og internasjonale selskaper med å løse
deres viktigste problemer, for å skape og opprettholde varige konkurransefordeler. BCG har
til sammen 82 kontorer i 46 land og opererer
innenfor alle ledende industrier.
BCG er en kunnskapsbedrift og kvaliteten på
arbeidet vårt avhenger av de menneskene som
jobber hos oss. Vi ønsker av den grunn å knytte
til oss de aller dyktigste kandidatene fra ulike
studieretninger. Vi stiller svært høye krav, men
tilbyr til gjengjeld muligheter for personlig og
profesjonell utvikling man ikke finner noen
andre steder.
BCG Oslo opplever sterk vekst og er i tiden
fremover på jakt etter nye kandidater til både
internships og fulltidsstillinger. Vi ser etter
ambisiøse jusstudenter med særdeles gode
akademiske resultater og interesse for strategi
og forretningsliv. Dersom denne beskrivelsen
passer deg oppfordres du til å sende inn en
søknad til oss.
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FULLTIDSSTILLINGER
Studenter på siste år av masterstudiet er velkomne
til å søke på fulltidsstillinger.
INTERNSHIPS
Studenter fra og med tredje studieår er velkomne til
å søke på internships.
BCG CONSULTING BOOT CAMP (20.-24. JUNI)
Studenter på første studieår kan søke om å delta på
BCG Consulting Boot Camp. Her vil man få mulighet
til å jobbe med et reelt BCG-prosjekt og bli kjent med
vårt Oslo-kontor.
STUDENTSEMINAR (AUGUST)
BCG tar med en gruppe studenter fra tredje og fjerde
studieår til et helgeseminar i en europeisk storby.
Som deltaker vil du bli bedre kjent med BCG og
hvordan vi jobber, få testet deg som konsulent på et
reelt prosjekt og vært med på spennende aktiviteter.
Kontakt: Silje Torgens, +47 95 89 68 07,
torgens.silje@bcg.com
For mer informasjon besøk våre hjemmesider:
www.bcg.no

arbeidslivsdagene 2016

Om BDO Advokater
Skatt og avgift
Vi identifiserer oss med kundens interesser og mål,
og gjør skatt og avgift enkelt!
OM BDO generelt
BDO Advokater er samlokalisert og arbeider tett på BDO
AS. BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med
over 1 250 medarbeidere ved kontorer over hele landet.
BDO tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift,
rådgivning og foretaksservice. Kundene våre spenner fra
store børsnoterte konsern til mindre familieeide bedrifter.
Våre medarbeidere er økonomer, revisorer og advokater
med sterk faglig tyngde og stor breddekunnskap.
Internasjonalt er BDO til stede i 150 land og teller 60 000
ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket
om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle
rådgivningsbehov.

BDO Advokater AS har spesialkompetanse og omfattende
erfaring innen områdene skatt, avgift, selskapsrett
og regnskap. Skatt og avgift er sentrale og viktige
rettsområder både for selskaper og personer. Vi er i
dag 33 ansatte fordelt på 26 ved hovedkontoret i Oslo
og sju ved regionskontoret i Trondheim.
Advokatselskapet bistår både interne ”BDO-kunder”
og kunder uten tilhørighet til BDO AS.
I samsvar med BDO International er BDO Advokater
delt inn i seks overordnede tjenesteområder. Dette er
nasjonal bedriftsbeskatning, internasjonal bedriftsbeskatning, internprising, transaksjonsstøtte, human
capital expatriate og merverdiavgift.

arbeidslivsdagene 2016
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Bing Hodneland advokatselskap DA har røtter helt
tilbake til 1897. Firmaet har i dag 38 ansatte, hvorav
30 er advokater.
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.

Vårt mål er også å tilby alle advokatfullmektiger
utenlandsopphold i løpet av fullmektigperioden.
Bing Hodneland er i kontinuerlig vekst, og fullmektiger
ansettes fortløpende. Vi har til enhver tid praktikanter fortrinnsvis studenter som har avlagt tredje avdeling.

I løpet av hvert semester tilbyr vi skriveplass til én
student som skriver innenfor våre satsningsområder.
Skriveplassen inkluderer veiledning og stipend. I tillegg
Våre fullmektiger går ofte i retten og har også mulighet har vi til enhver tid studenter ansatt som
til å jobbe bredt innenfor våre satsningsområder.
kveldssekretærer/resepsjonister.
Bing Hodneland har et ungt miljø med flat struktur. Vi
legger stor vekt på både personlig og faglig utvikling.

Søknader mottas fortløpende:

student@binghodneland.no.

Studenttilbud:

•
•
•
•
•

Praktikantopphold
Skriveplass med veiledning og stipend
Manuduksjoner
Eksamensseminarer
Kveldssekretærer/resepsjonister

På vår stand møter du: Jon Wessel-Aas, Camilla Fiskevoll,

Sunniva Lange, Ea Herstad og Svein D. Soleng.

23

arbeidslivsdagene 2016

VI SATSER PÅ TALENT. SATS PÅ OSS.
Brækhus Dege er et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo, Sandvika og Ski.
Vi teller mer enn 60 advokater i et engasjert fagmiljø, med erfarne advokater som kan bistå deg i din
framgang.
Vi tror at suksess skapes ved å utvikle de ansattes talent, som enkeltmenneske og i team. Som trainee i
Brækhus Dege deltar du i BD-skolen, vårt interne utdanningsprogram. Du vil jobbe med konkrete saker
under veiledning av dyktige advokater.
Vi kan tilby rett kandidat stipend og skriveplass til masteroppgaven.
Brækhus Dege stiller også med veiledere i Prosedyrekonkurransen.

Vi ser frem til å treffe deg på Arbeidslivsdagene 2016!

karriere@bd.no | +47 23 23 90 90 | Følg oss @braekhusdege på LinkedIn, Facebook og Instagram

arbeidslivsdagene 2016
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Brønnøysundregistrene har 580 ansatte, og et av Nord-Norges største jusmiljøer. Juridisk ekspertise
er svært viktig for registrenes daglige drift. Vi tolker og anvender jussen på mange forskjellige faglige
områder. Brønnøysundregistrene sørger for forenkling, orden og oversikt over økonomiske forhold i
Norge. Moderne, digitale løsninger er viktig i vårt arbeid med å forenkle kontakten mellom
myndigheter, næringsliv og befolkning.
Hvilke rettsområder jobber vi med?

•
•
•
•
•
•
•
•

Selskapsrett
Forvaltningsrett
Konkursrett
Kontraktsrett
EU/EØS-rett
Panterett
Personvernrett
Arve- og familierett

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.

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
• Praksisplass
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Fordi det er forskjell på mennesker, er det forskjell på advokater – og advokatfirmaer. CLP ble etablert i 2007 som
et effektivt og eksklusivt alternativ til de største advokatfirmaene. Et alternativ der engasjementet er personlig og
prosessene preget av svært høy kvalitet.
CLPs advokater har erfaring fra ulike bransjer og rettsområder. Mange har erfaring fra annet arbeid enn advokatvirksomhet, og flere har høyere økonomisk utdannelse. Vi er overbevist om at dette gjør CLP bedre rustet til å bistå
våre oppdragsgivere i en stadig mer kompleks hverdag, både rettslig og forretningsmessig.

CLP har spisskompetanse innenfor:
•
•
•
•
•
•

Vi i CLP er alltid på jakt etter mennesker som kan tilføre
oss noe. Gode faglige resultater er en forutsetning for å
bli ansatt i CLP, men vi legger også stor vekt på sosiale
egenskaper, kommersiell innsikt, analytiske evner og
pågangsmot.

Corporate
Private equity
Retail
Teknologi
Næringseiendom
Prosedyre

Som advokat eller advokatfullmektig i CLP vil du bli del
av et team av engasjerte og høyt kvalifiserte advokater.
Du vil få anledning til å arbeide med spennende og
krevende oppdrag for norske og internasjonale klienter,
og du vil få rom til å utvikle deg både personlig og
profesjonelt under tett oppfølging fra våre partnere og
mer erfarne advokater.

CLP kan tilby:
Traineeordning
Skriveplass

Velkommen innom vår stand!

Egil Jarslett

Edvard Cock

Amund Erdal

Tore Stønjum

Sigrid K. G. Ertzaas

Morten Lind

For mer informasjon:
www.clp.no
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Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer,
med nesten 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen
transaksjoner, skatt og avgift samt generell forretningsjus.
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 også ha mulighet for å stille 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 blitt kåret til Tax Firm of the Year in
Norway av International Tax Review.
Internasjonalt er vi tilknyttet Deloitte Global Tax &
Legal Network, et av verdens største nettverk
av advokatfirmaer.

Vår deltakelse på ALD 2016:

Muligheter for studenter:

• Firmapresentasjon
• Stand hele dagen
• Intervjuer

•
•
•
•

Kurs for studenter (1.–5. år)
Trainee-plasser (3.–5. år)
Skriveplasser (5. år)
Voyage@deloitte (3.–4. år)

Følg med på våre karrieresider www.joinddeloitte.no for mer informasjon om hva vi tilbyr studenter.
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Hos oss jobber våre medarbeidere med:
Alminnelig forretningsjus
• EU- og konkurranserett
• Fast eiendom og entreprise
• Konkurs og restrukturering
• Kontrakts- og selskapsrett
• Arbeidsrett
• Immaterialrett
• Granskning
• Prosedyre
Skatt & avgift
• Nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning
• Merverdiavgift, toll og særavgifter
• Internprising
• Global Employer Services, herunder personbeskatning, trygd/pensjon,
arbeidsrett og arverett
• Genererasjonsskifte
Transaksjoner
• Forhandlinger og kontraktsbistand
• Skattemessig og juridisk due diligence
• Strukturering

Velkommen til fremtidens advokatfirma

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
internasjonale 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 jobb.dep.no
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Det juridiske fakultet ble opprettet i 1811.
Antall ansatte: ca. 330 årsverk
Vi har ca. 90 stipendiatstillinger (ph.d.-studenter),
og ansetter ca. 20 hvert år. Universitetsansatte
stipendiater er lønnet under gjennomføringen av
ph.d-studiet.

Våre stipendiater jobber i landets største
forskningsmiljø innenfor rettsvitenskap, med stor
faglig bredde og gode faglige kontakter inn mot
internasjonal og tverrfaglig forskning.

Fakultetet består av fem institutter:
• Institutt for kriminologi og rettsosiologi
• Senter for menneskerettigheter
• Institutt for offentlig rett
• Institutt for privatrett
• Nordisk institutt for sjørett

Hvilke egenskaper ser vi etter
når vi ansetter folk?
• Gode resultater
• Interesse for forskning og undervisning

Vi har ca. 30 studentstillinger – vitenskapelige
assistenter – fordelt på de ulike instituttene. I tillegg
jobber flere studenter i administrative funksjoner
på informasjonsenter, IT-support og bibliotek.

Vi deltar på messedagen
under ALD 2016!

arbeidslivsdagene 2016
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DLA Piper er et av verdens største advokatfirmaer med mer enn 4000 advokater i over 30 land. I Norge er vi
70 advokater som bistår norske og internasjonale klienter innen alle forretningsjuridiske områder. Vårt fokus
på karriereutvikling for fullmektiger og yngre advokater er hovedgrunnen til at mange velger DLA Piper.
”DLAs internasjonale profil gjorde firmaet til et naturlig valg for meg etter endte studier”.

Fredrik Verling, fast advokat DLA Piper

”Jeg valgte DLA Piper fordi firmaet virket spennende, og det var i vekst. Selv om jeg var
nyutdannet har jeg blitt involvert i utviklingen av firmaet. At firmaet er internasjonalt medfører
flere muligheter både når det gjelder fagkompetanse, nettverk og jobb utenlands”.

Mari Bystrøm Julnes, advokatfullmektig DLA Piper

Kontakt HR-manager Christine Lykka på 24 13 15 00.
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DNB Juridisk er DNB-konsernets advokatkontor med over
60 advokater. DNB er et av Nordens største finanskonsern, og det er ikke mange andre steder du som
advokat kan opparbeide deg like god juridisk og
forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som
hos oss. Når du sitter så tett på den daglige driften som
vi gjør, får du ikke bare en forståelse for jus, men også
god innsikt i andre fagområder som skal til for å drive
en bank av vår størrelse.
Rettsområder
Jus innen bank og finans kan ses på som en spesialisering
i seg selv. Men fagområdet er svært bredt. Vi arbeider
blant annet med selskapsrett, kreditt- og pengekravsrett,
konkurs/restrukturering, panterett, tvangsfullbyrdelse,
kontraktsrett, børs- og verdipapirrett, forsikringsrett,
arbeidsrett, IT, prosessrett og prosedyre. Vi er organisert
i 6 seksjoner som bistår de ulike oppdragsgiverne våre
i banken. Disse seksjonene er: Tvisteløsning, Bank,
Storkunde Bank, Betalinger og teknologi, Markets og
Forsikring.

Hvorfor DNB Juridisk?
Å jobbe som advokatfullmektig eller intern (trainee)
i Norges ledende bank betyr at du får være med på
store, spennende og varierte oppdrag, hvor du er tett på
oppdragsgiverne våre, som jobber i banken. Som intern
vil du få et innblikk i hvordan det er å jobbe i et
forretningsadvokatmiljø og samtidig være en del av et
stort finanskonsern. Du vil være tilknyttet en av
seksjonene i Juridisk, og du vil få tett oppfølging fra
våre advokater og en egen fadder. Du vil også få
anledning til å delta på interne kurs, seminarer og
sosiale arrangementer mens du er hos oss.
Våre studentordninger
Vi søker engasjerte og dyktige studenter til internship i
Oslo og Bergen. Kom gjerne innom vår stand for en prat
og lever søknaden din der. Vi deltar i ALDs
intervjuordning og skal også ha bedriftspresentasjon
i våre lokaler i Bjørvika tirsdag 16. 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 eller send DNBJURIDISK til 2242.

Velkommen til bedriftspresentasjon 16. februar
og til vår stand på messedagen!
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32

HAR DU
LYST TIL
Å BLI EN
AV VÅRE
INTERNS?

En unik mulighet
Det er ikke mange andre steder du som advokat kan opparbeide deg
like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og
finans som i Norges ledende bank.
Når du sitter så tett på den daglige driften som vi gjør, får du ikke
bare en forståelse for jus, men også en enestående innsikt i andre
fagområder som skal til for å drive en bank av vår størrelse. Med
over 60 advokater er vi i DNB Juridisk godt rustet til å bistå våre
oppdragsgivere i banken.
Nå søker vi engasjerte og dyktige studenter til våre Internship.
Les mer om internshipordningene og send inn søknad på
dnb.no/jusstudent eller send DNBJURIDISK til 2242.

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 15 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 2016.
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SPRINGBRETT TIL EN
INTERNASJONAL KARRIERE
Som praktikant i EFTAs overvåkningsorgan ESA vil du få verdifull
internasjonal erfaring og et unikt innblikk i arbeidet med å følge opp
og håndheve EØS-avtalen. 11 måneder i Brussel gir deg også rikelig
anledning til å nyte storbylivet i hjertet av Europa.
ESA er institusjonen som sørger for at EFTA-landene Island, Liechtenstein
og Norge respekterer sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Vi ser til at
regelverk og praksis i EFTA-landene ikke bryter med 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 også i saker
for EU-domstolen.
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 får jobbe med presse og
informasjon.
Våre vilkår er svært konkurransedyktige: Som praktikant får du blant annet en månedslønn på 1445 euro
skattefritt i tillegg til gratis, møblert leilighet.
Besøk ESAs hjemmeside (www.eftasurv.int/trainee) for mer informasjon, eller kom og snakk med oss på
Arbeidslivsdagene. Vi holder bedriftspresentasjon onsdag 16. februar kl. 1630. Velkommen!
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Ønsker du å bli del av en global organisasjon med en tilsvarende global kundeportefølje, som er i stand
til å tilby deg et bredt nettverk, karriereutvikling og faglige utfordringer? Det kan vi tilby i EY.
Hvem er vi?

EY Tax & Law

EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift,
forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Våre tjenester og vår
kunnskap bidrar til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst i
finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden. For å holde
løftene overfor interessentene våre, utvikler vi ledere og medarbeidere
som arbeider i team på tvers av landegrenser. Vi vil at alt vi gjør
skal bidra til at både næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre
– for våre medarbeidere, våre kunder og samfunnet vi opererer i.

•
•

•

er et av Norges ledende og største
kompetansemiljø og advokatfirma
innenfor skatt, avgift og forretningsjus
har nærmere 300 medarbeidere fordelt
på 16 kontorer i Norge og er integrert
med våre 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
150 utenlandskontorer

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

Spørsmål?

•
•

Kontakt oss på rekruttering@no.ey.com
eller gå inn på www.ey.com.

•

Trainee-opphold (4-6 uker)
Young Tax Professional of the Year:
internasjonal case - konkurranse for studenter med
interesse for skatt og avgift
Stilling som advokatfullmektig etter fullført studie

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.

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.
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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 og holder til i moderne lokaler i
Oslo sentrum.
Om lag 20 % av våre ansatte er jurister. I tillegg ansetter
vi siviløkonomer, samfunnsøkonomer, revisorer, aktuarer
og IT-spesialister. Det er et stort innslag av spesialistkompetanse og mange har bakgrunn fra den type
finansinstitusjoner vi fører tilsyn med.

Hva kan du jobbe med hos oss?
Arbeidsoppgaver for våre jurister omfatter blant annet
utstrakt kommunikasjon med ulike aktører i finanssektoren, myndighetsutøvelse og utvikling, utredning og
tolkning av lovverk. Flere stillinger har oppgaver som
omfatter internasjonalt samarbeid.
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Dyktig.
Åpen. Engasjert.

Finanstilsynet rekrutterer både
nyutdannede og erfarne jurister.
I tillegg har vi flere deltidsstillinger
for jusstudenter.

Les mer på www.finanstilsynet.no/jobb
LinkedIn: Finanstilsynet (FSA Norway)
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Vil du være med og gjøre en forskjell? Forbrukerombudet gjør markedene enklere og tryggere for forbrukerne.
Forbrukerombudet er en offentlig tilsynsmyndighet
som forebygger og stopper ulovlig markedsføring og
urimelige vilkår i standardkontrakter. Ombudet har 30
ansatte, hvorav 20 jurister.
Forbrukerombudets visjon er å jobbe for enklere og
tryggere marked for forbrukerne. Dette gjør vi gjennom
dialog og forhandlinger med de næringsdrivende,
effektiv bruk av sanksjoner og aktiv
informasjonsvirksomhet.
I 2016 vil Forbrukerombudet ha et særlig fokus på
kontrakter og markedsføring innenfor de markedene
som er av størst økonomisk betydning for mange
forbrukere: finans, bolig og IKT.
Vi deltar på messedagen og
ser frem til å møte deg.

Som jurist hos Forbrukerombudet bidrar du til å ivareta
forbrukernes interesser. 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.
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
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For alt vi har. Og alt vi er.
Forsvaret skal ikke bare beskytte Norge mot militære angrep. I tillegg til å forsvare Norge og våre allierte spenner
Forsvarets oppgaver seg fra nasjonal og internasjonal krisehåndtering og støtte til det sivile samfunnet, til overvåking og
myndighetsutøvelse av norske land- og sjøområder. Forsvaret er på ALD representert av Forsvarets Logistikkorganisasjon
(FLO). FLO er tildelt ansvaret for at Forsvaret er materielt utrustet til å gjennomføre disse oppgavene.
FLO disponerer rundt 50 prosent av forsvarsbudsjettet og har som hovedoppgave å drifte, utvikle, vedlikeholde og
oppdatere Forsvarets materiell og kontrakter. Våre ansatte forsyner norske styrker med alt fra ullundertøy i høy kvalitet
til verdens mest avanserte kampfly, droner og fregatter.
Våre jurister samarbeider med ingeniører, økonomer og teknisk personell for å sørge for best mulig grunnlag for
Forsvarets operative virksomhet. Vår hverdag består av store og kompliserte kontrakter, anskaffelsesprosesser,
forhandlinger, sikkerhets- og beredskapsvurderinger, i tillegg til et bredt spekter av tilgrensende rettsområder – både
nasjonalt og internasjonalt.
Som jurist hos oss får du opparbeidet deg god kompetanse innen generell kontraktsrett, særlig offentlige anskaffelser,
forvaltningsrett og forhandlinger med nasjonale og internasjonale aktører. Vi jobber i et ungt miljø med mye ansvar,
men med god oppfølgning og alle goder som følger med en stilling i offentlig sektor.
Praktikantordning
I 2016 vil vi ta inn 6-10 praktikanter på våre lokasjoner i Oslo og Bergen. Vi søker studenter som har gjennomført
kontraktsrett (3. studieår), med gode resultater og interesse for faget. Ta gjerne kontakt med våre representanter på
stand for mer informasjon om praktikantordningen, eller send en mail til Alejandro Serrano på alserrano@mil.no.
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Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har over 70 dedikerte
og engasjerte medarbeidere og er det fremste juridiske
spesialistfirmaet innen Eiendom, Arbeidsliv og IKT
Media i Norge.
Vi fokuserer på innsikt og forretningsforståelse om
våre kunder og deres bransjer og markeder. Utover å
være spesialister skal vi også kunne være en langsiktig
partner for våre kunder i forhold til deres forretningsutvikling.
Vi skal utgjøre en forskjell og ligge foran!

Når vi ansetter folk…

I tillegg til juridisk kompetanse ser vi etter initiativrike
mennesker med forretningsmessig forståelse. Hos oss
kan du forvente god oppfølging og utvikling, vi har
et sterkt fokus på at våre advokatfullmektiger får sin
advokatbevilling.
Lyst til å vite mer om oss, søke jobb, skriveplass
eller et traineeopphold?
Besøk oss på stand eller ta kontakt via
www.foyentorkildsen.no

Velkommen innom oss på stand!

På vår stand treffer du Kirill Miazine, Christian O. Hartmann, Stein-Ivar M. Gamlem,
Julie Schive Hovde-Hagen, Henrik Moestue Bang, Henrik Dahl og Annegrete Mathisen
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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 tar inn nye frivillige
etter behov.

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

Å jobbe som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen
gir deg verdifull erfaring og et veldig godt grunnlag
for videre karriere.
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Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap med virksomhet i
Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Vi tilbyr også bank, pensjon og sparing i
Norge. Gjensidige tenker nytt, offensivt og langsiktig for at folk skal være mest
mulig forberedt på fremtiden.

Noen av områdene vi rekrutterer innen:
• Skadeoppgjør
• Konsernjuridisk
• HR
Det å jobbe i et av Nordens største finanskonsern innebærer et stort ansvar. Ikke bare
overfor kundene og livene deres, men også
overfor samfunnet. Gjensidige skal blant
annet sørge for at erfaringen og kompetansen
innen forebygging av skader og ulykker som
kommer kunden til gode. Etiske og miljømessige
hensyn er også integrert i den daglige driften
og i forholdet til samarbeidspartnere.

Her kan du jobbe med blant annet:
• Erstatnings- og forsikringsrett
• Fordype deg i avtale- og entrepriserett
• Arbeidsrettslige problemstillinger

Studenttilbud:

• Gjensidigedagen – 1. april
• Internship – 2016/2017
For mer informasjon om dette,
besøk oss på stand!
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Advokatfirmaet Grette er et fullfaglig

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.

Rettsområder:
• Selskapsrett og transaksjoner
• Bank og finans
• Energi, olje og gass
• Fiskeri og havbruk
• Arbeidsrett
• Immaterialrett
• Konkurranserett
• Restrukturering, gransking og insolvens
• Skatt og avgift
• Entreprise
• Eiendom

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

forretningsjuridisk advokatfirma med over 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.

Vi gleder oss til å se deg på standen vår 17. februar!
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Vi gleder oss til
å møte deg.
Advokatfirmaet Hammervoll Pind
er et forretningsjuridisk advokatfirma med spisskompetanse
innenfor eiendom og entreprise,
transaksjoner, restrukturering og
tvisteløsning, samt shipping
og offshore.

Hammervoll Pind ønsker å rekruttere de
riktige menneskene. Vi er derfor alltid på
utkikk etter faglig sterke, positive og
løsningsorienterte medarbeidere.
Vi kan tilby et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø,
faglige utfordringer og god tilgang på prosedyre.

Vi er rundt 40 medarbeidere fordelt
på kontorer i Oslo og Bergen.

Under Arbeidslivsdagene skal vi delta på messedagen,
og mottar gjerne trainee og advokatfullmektigsøknader.
Les mer om oss på våre hjemmesider.

hammervollpind.no

arbeidslivsdagene 2016

46

Siden starten for 10 år siden har HELP Forsikring
spesialisert seg på å tilby fullverdig advokathjelp
gjennom forsikring. Vi er et av landets største
advokatmiljøer, med mer enn 100 ansatte
advokater og fullmektiger. Våre klienter betaler
kun forsikringspremie og får advokathjelp når de
trenger det.
150.000 LO-medlemmer i 10 LO-forbund har
HELP Advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel, og halvparten av alle boligkjøpere tegner
HELP Boligkjøperforsikring for å sikre likevekt
mellom kjøper og selger i bolighandelen.
HELP fortsetter veksten, og trenger flere flinke
folk fremover. Sammen skal vi realisere visjonen
vi har hatt siden starten i 2005: Å 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.

500.000 klienter gir faglige utfordringer og
meningsfulle arbeidsdager. 2/3 av klientene
opplyser at de ikke ville ha oppsøkt advokat
uten advokatforsikring, av frykt for
kostnaden.
HELP er en arbeidsplass hvor man som
advokat kan kombinere en spennende
karriere med et liv utenfor jobben.
I tillegg kan du forvente:
• et godt sosialt og sterkt faglig miljø
med stor vekt på kunnskapsdeling
• stort sakstilfang, selvstendighet og god
tilgang til prosess innenfor varierte
rettsområder

Du finner oss i moderne lokaler i Oslo sentrum.

• Ingen håndterer flere saker etter barneloven
• Ingen har flere arvesaker
• Ingen representerer flere boligkjøpere
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www.help.no/
jobbihelp

500.000 forsikringskunder
har advokathjelp gjennom
HELP
Som advokat hos oss får du spesialisere deg innenfor
privatlivets viktigste rettsområder – uten å ofre ditt
eget privatliv.
Ta kontakt om du vil hjelpe oss å gjøre advokattjenester
tilgjengelig for folk flest.

www.help.no

Hydro has a long tradition and a well-known history in Norway. Today we are a global aluminium
company. Based in Norway, we engage 13,000 employees involved in activities in more than 50
countries on all continents.
Hydro depends on highly qualified lawyers. Hydro’s Legal Department consists of lawyers with a diverse
international background. We are seeking ambitious law students in the 4th or 5th year of their
Norwegian law degree to join our team in Oslo as interns for 5-8 weeks.
We offer interesting legal tasks relating to the business
operations within the Hydro group, involving
compliance, international projects, transactions and
dispute resolution. The right candidates will get the
possibility to work closely with clients in multi-cultural
teams and with professionals in other fields.
More information can be found at www.hydro.com/careers
or by following Norsk Hydro on Facebook or LinkedIn.
Do not miss the opportunity to be acquainted
with an interesting and global industry.

We look forward to meet you at Arbeidslivsdagene 2016.
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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 23 av våre advokater har møterett for
Høyesterett.
Forretningsjus

Mesteparten av våre oppdrag er innenfor forretningsjus
og vi har våre tyngdepunkter innenfor bl.a.:
Arbeidsliv // Corporate – transaksjoner og skatt //
Entreprise // EU-/Konkurranserett // Fast eiendom //
Fornybar energi // Kommunikasjon/Media/Teknologi

Personjus

Hjort er et av få store advokatfirmaer som også
har familie-, arv- og skifterett samt strafferett som
satsningsområder.
Hjort er hovedsponsor av ELSAs
Nasjonale Prosedyrekonkurranse

•
•

Vinnerlaget i finalen får et traineeopphold
Vinnerne av de lokale prosedyrekonkurransene
inviteres til Hjorts interne prosedyreseminar på
Finse.

Traineeordning

Som trainee hos Hjort 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 er
forbeholdt 1-2 studenter av gangen, og varer normalt i
4-5 uker.
Skriveplass

Hjort tilbyr skriveplass med stipend til studenter som skal
skrive masteroppgave, pålydende kr 30 000 og
kontorplass. Tildelingen baseres på faglig dyktighet,
personlige egenskaper og tema for masteroppgaven.
Fagdager

Hvert semester inviterer vi til eksamensforberedende
fagdager for studenter i hhv. familie-, arv- og skifterett,
sivilprosess og prosedyre samt i straff og straffeprosess.
Vi inviterer også årlig til prosedyreseminar i samarbeid
med ELSA.

Prosedyre // Rådgivning // Vinner av Advokatforeningens Talentpris 2012 //

Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Akersg. 51. Besøk oss på vår stand under ALD,
følg oss på Facebook eller på hjort.no.
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DET ER LIKE VIKTIG MED

KARAKTER
SOM MED

KARAKTERER

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.

NORGES HØYESTERETT
Høyesteretts hovedoppgave er rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling
Om Høyesteretts utredningsenhet…
• Høyesterett har ca. 70 ansatte, hvorav 20 dommere og 23 utredere
• 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 eksamensresultater
• 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 2016.
For nærmere detaljer om stilling som studentutreder og søknadsfrist, se www.hoyesterett.no

arbeidslivsdagene 2016

52

Vi gleder oss til å møte deg!
Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer. Vi er i stor vekst og ønsker å knytte kontakt med
faglig dyktige studenter og nyutdannede som passer inn i Haavindkulturen. Som nyansatt hos oss får
du raskt selvstendig ansvar, en bratt læringskurve og god oppfølging fra våre erfarne advokater og
partnere. De fleste av våre fullmektiger får anselig prosedyreerfaring i løpet av sine første to år. Vi har
et godt og sosialt arbeidsmiljø.
For studenter tilbyr vi traineeopphold og
skriveplasser, året rundt. I tillegg holder vi
eksamensrelevante Knaggforelesninger og
Haavinds prosedyrekurs.

Vi mottar gjerne søknader fra gode kandidater
som ønsker fremtidig jobb hos oss.
Følg med på Haavind Student på Facebook for
informasjon.

Du finner oss på stand!
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Explore your many professional selves
Intertrust is a recognized global quality leader in the trust and corporate services sector, providing a broad range of commercial,
legal and administrative services to multinational corporations, financial institutions, alternative investment funds and entrepreneurs
from every corner of the world. Intertrust collaborates with the world’s leading companies. The entrepreneurial nature of our
business requires success-driven legal and financial minds able to bring integrity and passion to their job every day.
Global presence

Today, business knows no borders. With over
1,800 people working from more than 35 offices
worldwide, we pride ourselves on creating teams
of highly skilled individuals capable of delivering
local knowledge, on-the-ground expertise and
global excellence. 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.
Why choose Intertrust?

At Intertrust you have the opportunity to work on
diverse range of projects for a large number of
international corporations. We are an ambitious
company that passionately supports the
ambitions of our employees by investing in your
talent and career.

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 openness to challenge others and be
challenged in return.
Interested?

If our diverse company culture appeal to you, please submit your CV and
cover letter via www.careersatintertrustgroup.com or contact us via the
underneath contact details.
Intertrust Norway
Bryggegata 6, 5th floor
P.O. Box 2051 Vika
0125 Oslo, Norway
oslo@intertrustgroup.com
Phone: +47 23 30 83 20
www.careersatintertrustgroup.com
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Juristforbundet er en interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for juridiske studenter, jurister og
advokater. Juristforbundet har over 20 000 medlemmer. Juristforbundet – Student er
medlemsseksjonen for studentmedlemmer og har over 4 000 medlemmer.
Bli studentmedlem i Juristforbundet
– gratis studentmedlemskap i studietiden

•
•
•
•
•
•

Gratis studentmedlemskap med alle medlemsfordeler
Innbo-, reise- og ulykkesforsikring for bare 980 kroner i året
Lav rente på boliglån – og gratis PC-forsikring på kjøpet
Gratis kurs og foredrag på studiestedet ditt
Juristforbundets årlige lønnsstatistikk og lønnskalkulator
Stillingsmarked for jurister og oversikt over praksisplasser for jusstudenter

Mer informasjon og innmelding på www.juristforbundet.no.
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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 er lokalisert sentralt i Oslo sentrum, og skal fra januar 2016
flytte inn i helt nye lokaler sammen med Juss-Buss og Gatejuristen.
Hvorfor jobbe hos JURK?

Kvalifikasjoner

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.

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.

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.

Vi ansetter 10 nye medarbeidere hvert semester.
Søknadsfristen er 1. november for vårsemesteret og
1. mai for høstsemesteret.
Send søknad, CV, karakterutskrift og attester på e-post
til post-mottak@jurk.no

Som saksbehandler vil du jobbe med både
privatpersoner, advokater og det offentlige som
motpart. Du får i tillegg representere 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.

www.jurk.no | facebook.com/JURK.no | twitter @JURKno
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Ønsker du å hjelpe mennesker som virkelig trenger det?
Juss-Buss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter. Vi tilbyr gratis rettshjelp gjennom
muntlig og skriftlig veiledning, og også gjennom partsrepresentasjon. Juss-Buss jobber med de
rettsområdene hvor vi mener behovet for gratis hjelp er størst.
I tillegg til å jobbe mye med saksbehandling, jobber vi også mye rettspolitisk. Vi tar med oss
våre erfaringer fra saksbehandlingen i møte med politikere, og jobber hardt for å forsøke å
bedre rettstilstanden til våre klienter. I tillegg til å møte politikere, er vi også aktive i media,
skriver høringsuttalelser, arrangerer debatter og mye mer.
Hos Juss-Buss jobber du ett år fulltid,
og deretter et halvt år deltid. Etter
endt periode vil du få godkjent 30
studiepoeng.
Juss-Buss ansetter 11-13 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.

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.

Tjenesten arbeider også med matrikkelfaglige spørsmål, kontraktsforhandlinger,
arbeidsrett, offentlige anskaffelser, EU-rett
og rådgivningstjeneste innen fagfelt som
dekker offentlig- og privatrettslige
spørsmål.

Studenttilbud:

• Sommerjobb
• Timevikar

http://kartverket.no/
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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.
Praktikantstilling

Advokatfullmektig

Som praktikant vil du få arbeide i et sterkt forretningsjuridisk
fagmiljø som preges av faglig integritet og samarbeid. Du blir
ikke tilknyttet en avdeling, men du vil arbeide på tvers av
fagområder og bransjer. Dette gjør at du får en variert hverdag
med oppgaver innenfor et vidt spekter av rettsområder.

Kluge er en arbeidsplass hvor faglig utvikling er
høyt prioritert. 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 som
hvert semester tar opp en rekke viktige temaer.
I tillegg har vi stor tilgang på rettssaker som
egner seg for advokatfullmektiger. Dette gjør
at de fleste advokatfullmektigene hos oss får
bevilling etter to år.

Skriveplass & stipend

Vi tilbyr skriveplass og stipend på kr. 30 000,- til studenter som
skal skrive masteroppgave. Kluge vil også bidra faglig ved å
tilby en intern veileder. Søknadsfristen for høsten 2016 er 1. april.

Meld deg på vår bedriftspresentasjon den 15. februar eller 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.

Siri B. Bang

Hans I. Stensholdt

Fredrik Aadahl

Camilla B. Ryslett

Partner

Assosiert partner

Senioradvokat

Senior HR konsulent
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Oslo kommune
Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor, og har for
tiden 20 fast ansatte advokater. Kontoret ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem.
Å være advokat/advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten…
…innebærer å arbeide selvstendig med saker innenfor et bredt spekter av
rettsområder – blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise,
erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.
Arbeidsoppgavene er jevnt fordelt mellom rådgivning og prosedyre. Sammenliknet
med de fleste forretningsadvokatfirmaene går vi mye i retten – i snitt ca. én gang
i måneden. Dessuten gir advokatene juridiske råd til kommunens organer både i
kommersielle og forvaltningsrettslige saker, og i spørsmål av både prinsipiell og mer
praktisk/strategisk art.
Det er et uformelt miljø hos oss uten spisse albuer, men med åpne dører og god
anledning til faglige diskusjoner.
Praktikantordningen og hva vi ser etter
Vi tilbyr praktikantplasser for studenter av 4 til 6 ukers varighet, hvorav to
om vinteren og to om sommeren. Praktikantene får være med på en rettssak
og får varierte og juridisk interessante oppgaver knyttet til
rådgivningsoppdrag eller rettssaker.
Foruten meget gode eksamensresultater, legger vi vekt på evne til å arbeide
selvstendig. Engasjement utenfor studiene er også noe vi verdsetter. Søkerne
bør ha fullført tredje avdeling eller tilsvarende. Søknad sendes innen 25.
februar 2016 via link på våre nettsider www.kommuneadvokaten.oslo.
kommune.no. Kontakt advokat Inger Skeimo på e-post inger.skeimo@kao.
oslo.kommune.no eller tlf. 90 60 43 20 ved spørsmål.
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Vi deltar på messedagen 17.
februar. Velkommen innom!
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Kontoret for voldsoffererstatning er en av Nord-Norges største juridiske arbeidsplasser. Vi har et ungt og aktivt arbeidsmiljø og jobber primært med strafferettslige
og erstatningsrettslige problemstillinger med forvaltningsloven som et bakteppe.
Mange har KFV som sin første arbeidsplass etter studiene. De nyansatte får grundig
opplæring og med økt kompetanse gis det også økt ansvar.

Kontoret tilbyr praksisplasser på vårsemesteret ved Universitetet i Oslo.
KFV dekker bolig i praksisperioden her i Vardø.
Kontoret tilbyr også sommervikariater for studenter.

Kom gjerne vår stand på arbeidslivsdagen og
hør mer om hvordan det er å jobbe på KFV.
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Kvale er et mellomstort firma som tilbyr bistand innen de fleste forretningsjuridiske områder. Vi ble etablert i
1988 og har til nå hatt en solid vekstøkning. Vi teller i dag 84 ansatte fordelt på 26 partnere, 35 advokater og 23
i administrasjonen.
Sentrale rettsområder vi jobber med:

•
•
•
•

Olje, gass og energi
Insolvens og restrukturering
Arbeidsrett
Corporate M&A

•
•
•
•
•

Hvorfor jobbe i Kvale:

Hos oss vil du jobbe i et mellomstort firma, hvor du får
være en del av et sterkt fagmiljø samtidig som du vil
være godt synlig. Sammen med hyggelige kollegaer
vil vi legge til rette for at du får en god faglig utvikling
innenfor ulike rettsområder, og at du får et innblikk i
arbeidsdagen til en forretningsadvokat. Vi tror også at vi
kan lære noe av deg. Vi er opptatt av å ivareta en
inkluderende og åpen arbeidskultur, og ønsker å
tilrettelegge for en god kombinasjon av jobb og privatliv.
Når vi ansetter:

Studenttilbud hos Kvale:

Når vi ansetter tar vi utgangspunkt i gode karakterer
fra jusen og engasjement utenfor lesesalen. Vi
verdsetter at du er sosial, at du har godt humør og
vilje til å bidra til fellesskapet i Kvale.

Traineeplasser
Skriveplasser med stipend
Manuduksjoner
Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
Veileder i Juristforeningens
prosedyrekonkurranse

Vi anser vår trainee- og skriveplassordning som
selskapets viktigste rekrutteringskanal
Møt oss:

Onsdag 17. februar kl. 0900-1500 i
bankettavdelingen på Grand Hotell.
Vi vil avholde intervjuer torsdag 18. februar i
Kvales lokaler på Fridtjof Nansens Plass 4.
Vi ser frem til å møte deg for en hyggelig samtale!

Følg oss på:
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På jakt etter nye utfordringer?
Med fokus på kompetanse, kvalitet og
teamarbeid, har Kvale i løpet av de siste årene
hatt en solid vekst og utvikling.
Vi stopper ikke der. Kvale er stadig på utkikk
etter nye talenter, og hvis du er kvalifisert og
motviert er det nettopp deg vi er på jakt etter!
Vi tilbyr:

Skriveplass med stipend
Trainee-ordning
Les mer på www.kvale.no

Hvem er vi?
Kyllingstad Kleveland er et av de største og mest
spesialiserte advokatfirmaene innen olje og gass,
offshore, shipping og marine næringer. Innenfor disse
sektorene dekker vi alle sentrale kompetanseområder,
og arbeider blant annet med offshore-kontrakter,
skipsbygging, shipping-kontrakter, finansiering,
corporate/M&A, forvaltningsrett og tvisteløsning.

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.

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
spennende alternativ for studenter og nyutdannede
med særlig interesse for bransjene vi jobber innenfor.

Under Arbeidslivsdagene 2016 deltar vi på
messedagen, og mottar gjerne søknader på
både trainee- og advokatfullmektigstillinger.

Kristian Lindhartsen
Partner

Ane McIver Øigård
Advokat

Lilly Relling
Advokat

Studenttilbud:
• Traineeordning
• Skriveplass
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Preben B. Helverschou
Advokat
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Vi tar gjerne imot søknader
på både trainee- og advokatfullmektigstillinger.
Kom innom vår stand på
Arbeidslivsdagene eller send
søknad til Lilly Relling:
lkr@kklaw.no.

www.kklaw.no

Lovavdelingen

PRAKTIKANT I LOVAVDELINGEN
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.

Hvorfor Lovavdelingen?
•
•
•
•

arbeid med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål
arbeid med internasjonale rettsområder
unikt innblikk i politiske beslutningsprosesser
høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning

• et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø
• dyktige kollegaer

Praktikantordningen

Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele
året. For deg som er student er et praktikantopphold
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt
eksamen på andre avdeling med svært gode
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold
sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer
på www.lovavdelingen.no

Hvilke rettsområder arbeider dere 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.
Hvorfor bør man velge dere?
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.

Hva ser dere etter når dere 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

I Lovavdelingen er det høyt tempo, men
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.
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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 AS over 130 ansatte fordelt på kontorer i 9 byer. 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 AS 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.
www.kpmglaw.no

Søk trainee eller skriveplass

Som student kan du søke på trainee eller skriveplass i KPMG Law Advokatfirma.
For mer informasjon og søknad, se våre hjemmesider kpmg.no/karriere
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Trainee

Skriveplass med stipend

KPMG Law Advokatfirma tilbyr trainee-stillinger
for studenter som ønsker å få innblikk i våre
tjenesteområder innenfor skatt, avgift og
forretningsjuss. Som trainee vil du rotere mellom
våre ulike fagavdelinger. Vi legger vekt på å tilby
varierte oppgaver og oppfølging, både sosialt
og faglig. Som søker bør du være ferdig med 3.
avdeling, og ha interesse for skatt, avgift og
selskapsrett. Trainee-oppholdet vil ha en varighet på
4-6 uker, og du vil arbeide ved vårt kontor i Oslo.

Skal du skrive masteroppgave relatert til
skatt, avgift eller selskapsrett kan du søke om
skriveplass i KPMG Law Advokatfirma. Vi kan
tilby deg faglig veiledning fra våre advokater
og et stipend på kr 30 000. Vi legger vekt på å
inkludere deg i det sosiale miljøet, og du får i
tillegg tilgang til bibliotek, kantine og mulighet
til å delta på faglunsjer og sosiale
sammenkomster i KPMG.
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JURIDISK AVDELING I LO
LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med over 40 ansatte, hvorav 27 advokater
som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål, konflikthåndtering og prosedyre. Avdelingen har god tilgang på
saker for Høyesterett.
Avdelingen tilbyr rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor hele det arbeidsrettslige området, slik som yrkesskade,
pensjon, individuelle og kollektive tvistesaker samt EU/EØS-rett. Avdelingen er prosesskontor for forbundene og LO.
Studentstilling
Du vil gjennom studentstillingen få et godt innblikk i
hvordan det er å jobbe som prosedyreadvokat.
Gjennom studentstilling i LO får du anledning til å få
erfaring fra de ulike stadier i rettsprosesser; fra første
møte til gjennomføring av hovedforhandling.

Avdelingens hovedoppgaver
• Tariffrevisjoner og hovedavtaleforhandlinger
• Kollektive tvistesaker
• Juridisk/politisk rådgivning
• Prosesskontor for LO og forbundene
• Skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte
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Advokatfirmaet Lund & Co DA er et spesialistfirma
innenfor energirett og miljø- og naturressursrett
med tilhørende rettsområder, herunder skatterett,
selskapsrett, EU-/EØS-rett, tvisteløsning og
prosedyre, ekspropriasjonsrett og fast eiendom.

Vi er tungt engasjert i rettspolitisk arbeid for
våre faste klienter og jobber mye i grenselandet
mellom juss og politikk. Vi har et svært godt
sosialt miljø, preget av at vi er et lite firma med
engasjerte mennesker.

Energiretten i Lund & Co omfatter tradisjonell
energirett, moderne miljørettslige problemstillinger,
rettsspørsmål om bruk og vern av naturressurser,
og selskapsrettslige, skatterettslige og
konsesjonsrettslige spørsmål. Vi jobber både
med det nasjonale og det internasjonale
energimarkedet. Med våre mer enn 20
advokater og fullmektiger er vi et av landets
største juristmiljøer for energi- og miljørett.

Lund & Co søker deg som har meget gode faglige
kvalifikasjoner, entusiasme, gode samarbeidsevner og samfunnsengasjement. Vi engasjerer
studentpraktikanter gjennom hele året. Som
studentpraktikant i Lund & Co får du erfare
hvordan det er å jobbe som advokat og du blir en
del av vårt inkluderende arbeidsmiljø.
Se våre nettsider www.lundogco.no for mer
informasjon om hvordan du søker.
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Namsfogden i Oslo er en selvstendig enhet med ca. 100 ansatte, direkte underlagt Politidirektoratet.
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 117 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. 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. Det jobber totalt 900 jurister hos oss,
fordelt over hele landet. Juristene jobber bl.a. i Arbeids- og velferdsdirektoratet, i NAV-kontor,
NAV fylkeskontor, NAV Forvaltning, 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!

Drømmer du om praktisk
erfaring fra USA?

Bygg på din utdanning med en LLM i USA og
få spesialisering og erfaring som skiller seg ut
i mengden.

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.

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 LLMutdanning, stipendbeløp fra $2000-$20000!

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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HVA ER NORWEGIAN CLAIMS LINK?

NCL er det 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.
Sentrale rettsområder er fast eiendom, forsikringsrett og prosedyre/tvisteløsning.
HVORFOR VELGE Å JOBBE
HOS NCL?

HVA ER VIKTIGE
ANSETTELSESKRITERIER?

NCL har ca. 40 ansatte og består av to avdelinger;
skade og prosedyre. De fleste jobber med skadebehandling som skadekoordinator, saksbehandler,
jurist, advokatfullmektig eller advokat, - i tillegg
finner vi også teknisk fagkyndige.
Prosedyreavdelingen består i dag av 6 advokater
som kun jobber med tvisteløsning og prosedyre.

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 flinke jurister og jusstudenter.

Gode utviklingsmuligheter

NCL har et ungt og energisk arbeidsmiljø. Vi tilbyr
gode utviklingsmuligheter spesielt med tanke på
fullmektigperioden. Våre advokatfullmektiger får god
og tett oppfølging og har god tilgang på rettsaker.
Vi satser stort på intern kompetanse på prosedyre.
Vi prosederer saker for alle instanser og har de siste
årene hatt flere saker oppe for Høyesterett.

Ta kontakt og sjekk utlyste stillinger
på vår nettside; www.ncl-as.no

NCL samarbeider med profilerte advokatfirmaer som
Wikborg Rein, BAHR, og Advokatfirmaet Riisa & Co.
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Om NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største organisasjon for næringslivet og
organiserer over 24.000 medlemsbedrifter, som sysselsetter ca. 560.000 årsverk. NHO har 15
regionforeninger som dekker alle fylkene, og 19 landsforeninger som ivaretar medlemmenes
bransjeinteresser. Vi jobber sammen medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
NHO og jus
NHO arbeider for gode rammevilkår for norske bedrifter. Vi gjennomfører tarifforhandlinger,
og fører saker på både kollektiv og individuell arbeidsrett. Vi gir medlemmer råd på næringsjus
som miljø- og selskapsrett, IPR, offentlige anskaffelser, samt i betydelig grad i arbeidsgiverspørsmål. Vi deltar også med høringsuttalelser ved forslag til lovendringer.
For studenter
NHO tildeler stipender til studenter som ønsker å skrive oppgaver knyttet til offentlige
anskaffelser og selskapsrett. Det deles ut to stipender i året på kr 15.000 innenfor hvert av
disse fagområdene basert på tema med interesse for næringslivet. Stipendene deles ut etter
søknad.
Søknadsfristen er 15. mai for oppgaver som påbegynnes i høstsemesteret, og 15. november for
vårsemesteret.
Mer informasjon om stipendene finnes på https://www.nho.no/studentstipend
NHO tilbyr veileder for mastergradsstudent som skriver oppgave om selskapsrett med tema som
er relevant for næringslivet.
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Eiendomsrett i Oslo

Vil du arbeide med spennende og komplekse problemstillinger
innenfor eiendomsrett i et faglig sterkt miljø?
Plan- og bygningsetaten i Oslo forvalter en rekke lover,
med plan- og bygningsloven som den mest sentrale.
Våre jurister er til enhver tid involvert i generell
juridisk rådgivning, utredninger, klagesaksbehandling
og forberedelse til og deltakelse i rettssaker. Som jurist
hos oss blir du en del av landets største fagmiljø på
området, du får interessante faglige utfordringer og
svært god innsikt og kompetanse innenfor blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggesaksbehandling
Dispensasjoner
Tekniske forskrifter
Ulovlighet
Reguleringsplaner
Veirett
Generell forvaltningsrett
Tinglysning
Eierseksjonsrett
Servitutter
Deling av eiendom
Refusjon
Matrikkelloven

Rådgivere

Som jurist i Plan- og bygningsetaten har du flere
muligheter. Du kan blant annet arbeide som rådgiver,
seniorrådgiver og som leder på tvers av virksomhetsområder og avdelinger. Plan- og bygningsetaten søker
fortløpende etter dyktige og motiverte kolleger med
særlig interesse for eiendomsrettslige fag. Følg med på
www.oslo.kommune.no for ledige stillinger.
Sommerengasjement

Er du:
• Ferdig med tredje avdeling
• Genuint interessert i eiendomsrett
Plan- og bygningsetaten er på jakt etter dyktige jurister
til sommerengasjement i perioden juni – september.
Som sommervikar vil du få innblikk i hvordan det er
å jobbe som jurist i etaten. Du vil arbeide med egne
saker og delta i prosesser med avdelingens øvrige
jurister.

Besøk Plan- og bygningsetatens
stand på Arbeidslivsdagene for mer
informasjon om dine muligheter.
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Oslo politidistrikt er for tiden landets største politidistrikt, med over 600 000 innbyggere å
betjene i Oslo by. 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 ca. 2700 ansatte. Av disse er rundt 1800 tjenestemenn, over 100 jurister
og 800 sivilt tilsatte. Oslo politidistrikt har 5 politistasjoner som forestår politimessige oppgaver
innenfor nærmiljøet. I tillegg har vi flere spesialseksjoner som arbeider innen ulike fagfelt.
Effektiv forebygging og oppklaring av kriminalitet forutsetter et godt samarbeid både internt
og på tvers av fagkompetanse, avdelinger og seksjoner. I tillegg har vi et bredt samarbeid med
eksterne etater og private aktører.
Oslo politidistrikt trenger kompetanse
innen ulike fagområder, blant annet
samfunnsvitenskap, kriminologi, jus, IT,
økonomi, organisasjon, kommunikasjon,
administrasjon og ledelse.

Ledige stillinger publiseres på
politijobb.no og nav.no.

Politi- og lensmannsetaten står overfor en
etatsovergripende omstillingsprosess. Dette
vil også ha betydning for organisering og
bruk av sivile stillinger.

En personalpolitisk målsetting er å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning og
å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Krav til kompetanse og personlig egnethet
spesifiseres i stillingsutlysningene.

Vi ønsker deg velkommen til å jobbe sammen med oss i Oslo politidistrikt!
Les mer på www.politi.no/oslo
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Protector Forsikring ble etablert i 2004 og notert på Oslo Børs i 2007. I løpet av de første 10 årene har selskapet vokst organisk
fra null til 2,3 milliarder kroner i premievolum. Vi teller i dag totalt 200 ansatte, hvorav 145 i Norge, 30 i Sverige og 25 i
Danmark. Vi jobber akkurat nå med å utvide vår virksomhet til UK og Finland. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på
Aker Brygge.

Vil du være med på å endre forsikringsbransjen?
Protectors visjon er å være utfordreren til de etablerte
forsikringsselskapene. Vi har en kultur som er basert
på prestasjon, verdistyring og evnen til å tenke nytt og
annerledes.

Intern skadebehandling
I Protector gjør vi all skadebehandling internt, og det
kommer daglig inn en mengde saker som vi løser
gjennom rådgivning på telefon, i møter, eller ved å ta
saken opp i rettssystemet.

Vi har i dag 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.

Protector tilbyr forsikringer til bedrifter og offentlige
virksomheter, og distribuerer produktene gjennom
utvalgte forsikringsmeglere. Vi selger også eierskifteforsikring via eiendomsmeglere og advokater.

Høres dette spennende ut? Da vil vi gjerne snakke med deg!
Protector rekrutterer både nyutdannede og jurister med relevant erfaring. Vi ser etter motiverte og faglig dyktige
medarbeidere som kjenner seg igjen i våre verdier; troverdig, imøtekommende, modig og engasjert. Disse er
grunnleggende for kulturen i Protector, og vi gjør vårt beste for å etterleve verdiene i alt vi gjør.
Protector ansetter først og fremst til faste stillinger, og tilbyr muligheten for å jobbe som advokatfullmektig for å få
bevilgning. Vi tar løpende imot søknader via vår webside.
For mer informasjon om Protector Forsikring, se www.protectorforsikring.no

Velkommen innom oss på vår stand for en hyggelig prat!
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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 PwC-nettverket, har
vi kolleger 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

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.
Studenttilbud hos PwC:
• Traineeordning
• Manuduksjoner
Kom innom standen vår og bli bedre kjent med oss!
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Advokatfirma Ræder har 90 ansatte, hvorav 65 advokater med bred innsikt og solid kompetanse innen
alle forretningsjuridiske fagfelt. Vi holder til i Indekshuset på Solli plass.
Våre rettsområder inkluderer:
• Corporate
• Restrukturering og insolvens
• Shipping, transport og forsikring
• Arbeidsrett
• Eiendomsutvikling
• Næringseiendom
• Entreprise
• IPR
• Konkurranserett
• Skatt og avgift

Studenttilbud hos Ræder:
• Trainee
• Skriveplass med stipend
• Manuduksjon
• Forhandlingsteknikkurs
• Advokatfullmektig

Hvorfor velge Ræder?
Vi har et sterkt faglig miljø og mange spennende klienter som vil gi deg lærerike utfordringer. Dette bidrar
til at du får en god faglig og personlig utvikling. Det er tett kontakt mellom partner og ansatte advokater/
advokatfullmektiger, og det er en lav terskel for å ta kontakt med andre kollegaer for å diskutere konkrete
saker og faglige problemstillinger. Vi kan i tillegg til det faglige, også skilte med et inkluderende og
hyggelig arbeidsmiljø.
Når vi ansetter
Vi ser etter ambisiøse og faglig dyktige medarbeidere, med personlige egenskaper som vil passe inn i
Ræder. Som trainee får du innblikk i alle de ulike delene av vår advokatvirksomhet, både faglig og sosialt.
Vi ser frem til å treffe deg på ALD!
Følg oss på Facebook, LinkedIn og Instagram
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Arbeidet hos Regjeringsadvokaten medfører en del reisevirksomhet til alle deler av Norge. Her fra Skjolden i
Sogn og Fjordane, september 2014 (Foto: Privat).
Regjeringsadvokaten er Norges fremste prosedyremiljø. Vår klient er staten. Vi jobber mest med domstolskontroll av
forvaltningsvedtak, men representerer også staten i andre søksmål for norske og internasjonale domstoler
(bl.a. EMD) samt yter rådgivning. Arbeidet fører oss ofte i kontakt med høyst dagsaktuelle saker i norsk samfunnsliv.
Både som advokat og advokatfullmektig er arbeidet svært selvstendig og faglig utviklende. Med god støtte fra kolleger
og dyktige klienter utvikler man evnen til å fremstille rettslige problemstillinger på alle rettsfelt, som menneskerettigheter, velferdsrett, miljørett, skatterett og arbeidsrett samt alminnelig forvaltningsrett og statsrettslige spørsmål.
Som advokatfullmektig kan du regne med å ha gjort unna de nødvendige rettssaker for advokatbevillingen i løpet av
meget kort tid. Som advokat vil du ha gode muligheter i løpet av noen år til å stille til prøve for møterett i Høyesterett.
Fartstid fra Regjeringsadvokaten er høyt verdsatt i senere stillinger både i det offentlige og private.
Vi har et hyggelig og faglig godt arbeidsmiljø. Vi er ca. 50 ansatte, herav for tiden ca. 35 advokater/advokatfullmektiger
med snittalder på noe over 30 og god kjønnsbalanse. Selv om arbeidsmengden til tider kan være stor, gir
selvstendigheten og fleksibiliteten i stillingen god mulighet til å ivareta fritids- og familieliv. Vi legger også til rette
for utdanningspermisjoner og for akademiske aktiviteter som bokutgivelser og undervisning.
Som du ser av annonsen har vi stillinger for studenter som ønsker et praksisopphold, der vi legger stor vekt på å sette
sammen varierte arbeidsoppgaver som viser de fleste sider av Regjeringsadvokatens virksomhet. Vi vil både holde
bedriftspresentasjon og være til stede på messedagen under Arbeidslivsdagene. Vi håper du stikker innom for en prat!
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Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor. Vi tilbyr våre ansatte et variert sakstilfang fra ulike
rettsområder som forvaltningsrett, tingsrett, erstatningsrett, skatterett, kontraktsrett, EØS-rett og
menneskerettigheter. Hovedvekten er prosedyre for nasjonale og internasjonale domstoler.

REGJERINGSADVOKATEN
Vi har en løpende praktikantordning hvor vi ansetter studenter hele året med unntak av
rettsferiene. Det er et mål at praktikantene får innblikk i de ulike delene av vår virksomhet,
og at de får følge rettssaker. Som regel ansettes studenter for en periode på fem uker og
lønnes i lønnstrinn 34. Søkere bør ha avlagt eksamen på 3. avdeling, med gode resultater.
Neste søknadsrunde vil ha frist 1. mars 2016.
Nærmere opplysninger finnes på våre nettsider (www.regjeringsadvokaten.no) eller ved
henvendelse til advokat Magnus Schei (msc@radv.no, 22 99 02 53).
REGJERINGSADVOKATEN, POSTBOKS 8012 DEP, 0030 OSLO, TLF: 22 99 02 00

arbeidslivsdagene
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8.-17. februar 2016

Arbeidslivsdagene

@arbeidslivsdageneoslo

FULLMEKTIGER / TRAINEER
OSLO BERGEN STAVANGER ÅLESUND

Schjødt er på jakt etter de beste og mest engasjerte talentene.
Vi tar løpende imot søknader både til fullmektigstillinger,
traineestillinger og Schjødt-stipendet.

Vi er til stede på messedagen under Arbeidslivsdagene i Oslo, og
håper du vil besøke oss der. I mellomtiden kan du lese mer på
www.schjodt.no/karriere.
Søknad med CV og kopi av karakterutskrift sendes til: Anita Holan, anho@schjodt.no.
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Om Selmer og Studentarbeidet
Vi gleder oss til å delta på Arbeidslivsdagene og møte
engasjerte og nysgjerrige studenter som ønsker å lære
mer om forretningsjuss i praksis.
I 2014 fornyet vi vår satsing på studentarbeidet, i tillegg
til at vi økte tilbudet vårt betraktelig. Dette gjorde vi for
å gi deg mer praktisk rettet erfaring. I tillegg lanserte vi
et konsept for studenter som starter på 3. studieår. Vi er
alene om å tilby semesterforberedende forelesninger, og
på grunn av stor interesse arrangerer vi fra 2016 Selmer
PreCamp hvert semester. Sammen med SelmerSeminaret,
manuduksjoner og praktikantordningen danner dette
Selmers studentprogram.
Teoretisk er du god. Vi tenker annerledes
for å gjøre deg best.

83

arbeidslivsdagene 2016

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.
I tillegg til å være et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma har vi ledende fagmiljøer innen shipping
og luftfart, olje og energi, offentlige anskaffelser, samt teknologi og media. Videre har vi et sterkt fokus på
markedssegmentene bank og finans, samt kapitalmarkeder og transaksjoner.
Traineer og skriveplass

Traineeprogrammet i Simonsen Vogt Wiig skal i størst mulig Gjennom Arbeidslivsdagene håper vi å komme i kontakt
grad simulere hvordan det er å arbeide som advokatmed mange ambisiøse og energiske studenter.
fullmektig. Som trainee får du arbeide med reelle saker.
Kommersiell forståelse og vilje til å yte service er
grunnleggende for måten vi jobber på. Simonsen Vogt Wiig
Vi har også tilbud om skriveplass, og vil at studentene som har en svært spennende plattform for videre utvikling og
skriver masteroppgaven hos oss behandler et tema som er vekst. Vil du være med i fortsettelsen?
relevant i forhold til våre fagområder og vår kompetanse.
Da kan våre advokater bistå med sin ekspertise og fungere Vårt rekrutteringsteam leter alltid etter nye
som studentens sparringspartnere under oppgavetalenter, og vil være tilstede under Arbeidslivsskrivingen. På den måten får vi også belyst et tema og en dagene. Besøk oss på vår stand, eller les mer
på www.svw.no
problemstilling som vi synes er interessant og praktisk.

Preben T. Willoch

Tage Brigt A.
Skoghøy
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Bente Fosen
bfo@svw.no

84

Velkommen til standen vår under Arbeidslivsdagene!

Sivilombudsmannen kontrollerer at den enkelte ikke utsettes for urett fra offentlige myndigheter. Stortinget velger ombudsmann, og Aage Thor Falkanger tiltrådte som Sivilombudsmann
juni 2014. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til
forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.
Sivilombudsmannen setter også i verk egne undersøkelser. Kontoret er plassert sentralt i Oslo
og har 60 stillinger, fordelt på fem juridiske fagavdelinger, en forebyggende enhet mot tortur
og umenneskelig behandling og en administrasjon. Ombudsmannens arbeidsområder omfatter
alle klagesaker innen forvaltningen. Uttalelsene blir rettskilder som publiseres på
sivilombudsmannen.no og på Lovdata.
Som jusstudent kan du søke
• Timelønnsstillinger
• Praktikantstillinger via universitetet
• Sommerjobb
En jobb hos Sivilombudsmannen er høyt
verdsatt. Det er stor konkurranse om stillingene.
Interessert? Vi vil gjerne hilse på deg!
Sivilombudsmannen.no
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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!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles
samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av
velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert
folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere,
bedrifter og foretak.
I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanseog utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister,
revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører,
statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede.
I Skatteetaten legger vi til rette for ansattes kompetanseutvikling. I tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder, som for
eksempel fleksitid og trening i arbeidstiden.

Vi deltar på stand, og holder
bedriftspresentasjon torsdag 11. februar 12:30.

For mer informasjon om karriere i Skatteetaten se:
www.skatteetaten.no/jobb og følg oss på
linkedin.com/company/skatteetaten
Twitter: @skattenmin
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Statens helsetilsyn er en statlig institusjon under Helse- og omsorgsdepartementet.
Vi har det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenester, sosiale
tjenester, helse- og omsorgstjenester 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
Vi prioriterer selv hvilke tjenester det skal bli ført tilsyn med og hvilke 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 med samfunnsoppdraget.
Helsetilsynet har for tiden 126 ansatte, hvorav 38 er jurister. Som jurist hos oss
bidrar du til å ivareta pasientenes og brukernes interesser. Juristene jobber i
tett samarbeid med andre profesjoner med erfaring fra de tjenestene vi fører
tilsyn med.
Vi har også stadig ledige stillinger for jusstudenter som behandler innsynsbegjæringer, noe som gir studentene en verdifull erfaring. Flere tidligere
jusstudenter i disse stillingene jobber i dag som jurister hos oss.
Vi ser frem til å treffe deg på Arbeidslivsdagene 2016!
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Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er et
statlig forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet. 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.
SRF har for tiden om lag 76 medarbeidere,
flertallet er jurister og holder til i Oslo og
på Hamar. Statens sivilrettsforvaltning har
vedtakskompetanse innenfor følgende
sivilrettslige felt: vergemål, rettshjelp,
erstatning etter strafforfølging, voldsoffererstatning, tomtefeste og stadfestelse av
testamenter.
Fra 1. januar 2013 er SRF tillagt rollen som
sentral vergemålsmyndighet.
SRF forvalter i tillegg Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning for
konkursboer hvor det foreligger mistanke
om økonomisk kriminalitet. Vi utøver videre
sekretariatsfunksjonen for Erstatningsnemnda
for voldsofre, Stortingets utvalg for
rettferdsvederlag, Den rettsmedisinske
kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon og
Konkursrådet.

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 kun 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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Statoil Legal er ansvarlig for all juridisk rådgivning innen Statoilkonsernet globalt. Avdelingen teller ca. 100 advokater.
I Norge tar vi inn ca. 10 studenter for en måneds internship hvert år.
Oppholdet gir studentene en unik mulighet til innblikk i juridisk arbeid
knyttet til internasjonal olje- og gassindustri generelt og Statoils
virksomhet spesielt.
Rekruttering av interns foregår i tilknytning til ALD. Statoil vil under
årets ALD være representert med stand der nærmere informasjon om
selskapets internshipprogram og søknadsprosedyre vil bli gitt.
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DET SKJER MYE I STEENSTRUP STORDRANGE FOR TIDEN
I Steenstrup Stordrange ansatte vi 20
nye kloke hoder i 2015. Av disse er det
10 fullmektiger - de fleste startet sin
karriere som trainee i firmaet.
I Steenstrup Stordrange møter du et
profesjonelt forretningsjuridisk
kompetansemiljø som har vokst fra
3 til 170 medarbeidere på 26 år. Vi
har kontorer i Oslo, Tønsberg, Bergen,
Ålesund, Trondheim og Tromsø. Vekst
og størrelse byr på karrieremuligheter,
uansett om din plan er å prøve
advokatyrket i noen år eller om du har
langsiktige ambisjoner innen bransjen.

Traineeordningen er vår viktigste
rekrutteringskanal til fullmektigstillinger og
vi har fokus på å gi traineene et lærerikt og
utfordrende opphold. Vi tilbyr traineestillinger
ved alle våre kontorer gjennom hele året.
Drømmer du om å flytte hjem? Nå er vi også
på utkikk etter dyktige fullmektiger til våre
kontorer i Bergen, Trondheim og Ålesund.
Vi gleder oss til å delta på Arbeidslivsdagene
og til å møte dere som er nysgjerrige på
mulighetene hos oss. I mellomtiden kan du
lese mer på www.steenstrup.no og
www.steenstrup.no/karriere

Corinne Silden Stephensen
Advokat, Oslo

Fredrik Finsås
Advokatfullmektig, Oslo

css@steenstrup.no
T: +47 22 81 46 25 M: +47 419 16 738

ffi@steenstrup.no
T: +47 22 81 46 32 M: +47 934 57 121

arbeidslivsdagene 2016

90

Ny kompetanse. Nye tanker. Nye ansatte.

Nye traineer.

Det skjer spennende ting hos Steenstrup Stordrange. I alt
20 nye kloke hoder ble ansatt i løpet av 2015. Det betyr at vi
nå har 120 dyktige advokater i selskapet. Vi skal fortsette å
vokse. Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskanal til
fullmektigstillinger. Hos oss er det muligheter - ta kontakt.
steenstrup.no

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens
arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp
statsrådets møter hos Kongen. Kontoret sørger for den formelle kontakten
mellom regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes
deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer. Kontoret bistår statsministeren i
det internasjonale arbeidet og har arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere
i departementene.
Juristene ved SMK jobber bredt og variert med samfunnsaktuelle spørsmål.
Generell og spesiell forvaltningsrett, samt anvendt statsrett er de mest sentrale
rettsområdene, men juristene må også ha evnen til raskt å sette seg inn i andre
rettsområder.
SMK har per i dag ikke noe tilbud for jusstudenter, blant annet fordi det stilles
svært strenge krav til sikkerhetsklarering på kontoret. SMK er imidlertid en
spennende juristarbeidsplass som gir svært gode muligheter, og det vil fra tid til
annen lyses ut stillinger som egner seg også for relativt nyutdannede jurister.
Kontoret deltar derfor på messedagen 17. februar, og vi gleder oss til å fortelle
mer om arbeidet på SMK.
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Advokatfirmaet Thallaug representerer med sine 17 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.
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.
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.
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Thommessen er et ledende norsk
forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo,
Bergen og London. Gjennom mer enn 150 år har
klientene våre gitt oss muligheten til å være med
på flere av de viktigste oppdragene for norsk
næringsliv: Fra de store fusjonene og oppkjøpene
til de prinsipielle rettssakene.
Thommessen kjenner og forstår klientenes
virksomhet og behov. Vi rekrutterer og videreutvikler
de beste medarbeiderne. Vi samarbeider for å
levere kvalitet i alle ledd. Slik jobber vi for å bli
næringslivets mest betrodde juridiske rådgiver.
Vi har landets ledende virksomheter blant våre
klienter. Selskaper som dyrker innovasjon,
kommersialiserer ideer, erobrer markeder og
skaper arbeidsplasser. Men også de som møter
utfordringer og som må tenke nytt.
Våre 165 advokater dekker hele det faglige
spekteret innen forretningsjuss. Blir du en del av
vårt team, kan vi love deg at du får jobbe med
noen av Norges beste. Fra første dag. Slik legger
vi til rette for at våre medarbeidere skal
få realisere sitt talent.

Våre studenttilbud:
• ThommessenAkademiet
• ThommessenDagen
• Traineeordning

Det finnes mange andre arenaer hvor du kan
lære mer om livet i Thommessen. Visste du at
vi publiserer nyheter, utlysninger og sosiale
arrangementer på Facebook, LinkedIn og
thommessen.no? Følger du oss her vil vi neppe
gå glipp av neste mulighet til å bli bedre kjent
med hverandre.
Se alle våre ledige stillinger på
thommessen.no/karriere.

På messedagen under ALD kan du møte
medlemmer av vårt rekrutteringsteam på
standen. Vi håper å se deg der!

Vårt
traineeutvalg
Thommessens
traineeutvalg

Anne Ida Østlie
HR-konsulent

Peder A. Sanengen
Advokat

Frida Ramberg Stene
Advokatfullmektig

Ole C. Ellingsen
Advokat

arbeidslivsdagene 2016

Hilde M. Bjerkestuen
Advokatfullmektig
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Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet
Hvilke rettsområder arbeider dere med?

Rettsavdelingen er en fagavdeling i Utenriksdepartementet (UD), og har for tiden 36
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 er juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen, med
et særlig ansvar for samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale
fora. Sentrale arbeidsområder er internasjonal havrett, FN-rett, WTO-rett, EØS-rett,
traktatrett og immunitetsspørsmål, miljørett, menneskerettigheter, humanitærrett,
internasjonal strafferett, sanksjoner og restriktive tiltak. Blant avdelingens oppgaver
er å avgi rådgivende tolkninger om gjeldende folkerett og bidra til regelutvikling
på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede stater. Avdelingen har
en sentral rolle ved koordinering av norske saker for internasjonale domstoler, og
samarbeider tett med Regjeringsadvokatembetet om å føre saker for disse organer.
Hva ser dere etter når dere ansetter?

Vi søker 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. I tillegg til aspirantopptaket foretar departementet fra tid til annen
ekstern kunngjøring av andre ledige stillinger, som oftest i Rettsavdelingen, grunnet
behov for særskilt kompetanse.
Studenttilbud:
Studentpraktikant-ordning ved utenriksstasjonene
(se UDs hjemmesider for mer informasjon og utlysninger)
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Ø nsker du spennende, faglige
utfordringer?
Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i
utlendingsforvaltningen. Vi skal sette i verk og bidra
til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til
regjeringen.
UDI 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 bortvisning 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.

UDIs avdelinger og enheter
Asylavdelingen
Oppholdsavdelingen
Region- og mottaksavdelingen
Analyse- og utviklingsavdelingen
Avdeling for elektronisk forvaltning
Administrative fellestjenester
Internrevisjonen
Kommunikasjonsstaben
HR-enheten
UDIs regionkontorer
Oslo
Bergen
Trondheim
Kristiansand
Gjøvik
Narvik

Studenttilbud:
•Vi tar inn praktikanter gjennom
praktikantordningen ved UiO
Besøk vår stand på messedagen!

Les mer på www.udi.no

arbeidslivsdagene 2016

96

ER DU ENGASJERT I FLYKTNINGSPØRSMÅL OG 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 ALD 17. februar eller www.une.no
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Wiersholm er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer. Vi har spesialister innenfor alle
forretningsjuridiske fagfelt, hvorav transaksjoner og prosedyre er de største virksomhetsområdene.
Løpende kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø som premierer kvalitet, forretningsfokus og
lagånd, har gjort Wiersholm til et advokatfirma hvor de ansatte vokser og trives.
Vi har store forventninger til og ønsker for din
karriere. Er du engasjert, driftig og har høye
faglige kvalifikasjoner som du vil utvikle i
sammen med oss, da 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

Vi har ulike studenttilbud avhengig av hvor i
studieløpet den enkelte befinner seg. 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 nærmere informasjon om de ulike
aktivitetene; følg oss på Facebook (og Instagram)!

Under ALD står vi på stand hele messedagen. Vi tar gjerne i mot søknader til trainee-, summer school og
intern-stillingene våre. Vi håper du tar turen innom standen vår og gleder oss til å bli kjent med deg!
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Wikborg Rein er Norges eneste internasjonale forretningsadvokatfirma.
Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe og er til sammen ca.
340 medarbeidere, hvorav 220 er advokater. Vår kultur er inkluderende, vi er preget av
mangfold og er i kontinuerlig utvikling. Sist, men ikke minst, er det viktig at våre medarbeidere
har en god balanse mellom jobb og privatliv.
Hva tilbyr vi studentene?
Traineeopphold:

Sjørettstrainee:

Som trainee kan du få mulighet til å jobbe med
spennende oppdrag, forhåpentligvis få
muligheten til å bli med i retten og virkelig få
føle hvordan hverdagen er som advokat i
Wikborg Rein. Du blir en integrert del av
firmaet den tiden du er her (4-6 uker), og som
trainee har du den beste mulighet til å legge
igjen en ”søknad” om fast ansettelse etter
studietiden. Vi ser etter deg som har glødende
interesse for faget og glimt i øyet. Vi tar imot
søknader fortløpende.

Hvert semester øremerker vi et par traineestillinger for studenter med interesse for
shipping. Opptak to ganger i året
(15. oktober og 15. april).
Skriveplass:

Som jusstudent kan du søke Wikborg Reins
stipendordning for å skrive oppgaven som
inngår i Mastergraden. Du blir du en del av vårt
faglige og sosiale miljø, med gode muligheter
for faglig veiledning underveis.

Våre aktiviteter under ALD 2016:
8. februar kl. 10.15: CV- og jobbsøkerkurs ved UiO
8. februar kl. 17.00: Bedriftspresentasjon i våre lokaler. Lett servering og mingling etter presentasjonen.
17. februar: Velkommen til vår stand på Grand hotell!
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Velkommen til vår stand
på Arbeidslivsdagene 2016
Mest attraktive advokatfirma,
Universum 2014 og 2015
wr.no

OSLO • BERGEN • LONDON • SINGAPORE • SHANGHAI • KOBE

