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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
havet av jobbmuligheter og karriereretninger som finnes der ute.
I en jungel av ulike fag og fordypninger er det lett å gå seg vill.
Arbeidslivsdagene er en unik anledning til å få et større bilde av
hvilke veier man kan gå, la seg inspirere og kanskje til og med få
en dytt i riktig retning, om man så er en fersk eller mer herdet
student.
Under Arbeidslivsdagene blir avstanden mellom student og
arbeidsgiver kortet ned, og du får en bred og nyttig innsikt
i en jurists hverdag – som ofte er svært forskjellig fra vår
studenttilværelse. Dra på Messedagen, og se hva som tilbys av
mangfoldige muligheter! Besøk bedriftspresentasjoner, ikke
bare for gratis mat, men også for verdifulle innblikk i de enkelte
arbeidsplassene i jungelen. Med andre ord vil jeg på det sterkeste
anbefale at du bruker disse to ukene for det de er verdt.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til ALD-styret for innsatsen
de legger ned. Det settes utrolig stor pris på all den jobben som
gjøres for et så viktig innslag i studiehverdagen vår!
Vi sees på ALD!

Ida Marie Gulbrandsen Flytør
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 studentfestivalen Justivalen og neste høst
humanitæraksjonen HumAk. Nordisk uke arrangeres i oktober og avsluttes med
Hoppeballet.
Gjennom året arrangerer Hyttestyret flere hytteturer til Hoppeseter,
Juristforeningens egen hytte 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 nærmere 100 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 et av våre tilbud.
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ALD-STYRETS ORD
Arbeidslivsdagene har lange tradisjoner som jusstudentenes primære bindeledd
til arbeidslivet. Gjennom mer enn to tiår har arbeidslivsdagene bidratt til å øke
studentenes kunnskap om karrieremuligheter både under og etter studiet. ALD
jobber aktivt for å gi studentene på Det juridiske fakultet en detaljert oversikt over de
mange mulighetene som finnes i arbeidslivet som jurist. I 2020 deltar 84 aktører fra
offentlig og privat sektor på arrangement for å vise deg som student mangfoldet av
karriereveier!
Fredag 14. februar arrangeres ALDs høydepunkt: nemlig messedagen. På messedagen
møter du alle våre aktører på stand på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Å delta på
messedagen er en gyllen mulighet til å lære mer om aktørene og hva de kan tilby
deg. I forbindelse med messedagen arrangerer ALD-styret Intervjuordningen. Leverer
du søknad for trainee-/praktikantstilling på messedagen, får du også muligheten til
å bli tilfeldig trukket ut til å komme på intervju hos deltakende aktører. Deltakelse
i Intervjuordningen fordrer at du søker trainee-/praktikantstillinger gjennom den
elektroniske søkeportalen CVideo. Se mer informasjon om dette på våre nettsider.
Intervjuordningen er et viktig initiativ som gir deg en unik mulighet til å vise hva du
er god for på intervju.
Frem mot messedagen får du muligheten til å delta på mange spennende
arrangementer i regi av ALD. Er du ekstra nysgjerrig på noen av våre aktører, kan vi
friste med 25 ulike presentasjoner og foredrag. Arrangementene vi tilbyr er en super
arena for deg til å bli kjent med aktørene, og for aktørene til å bli kjent med deg.
Blant arrangementene vi holder er Fagdagen, som har særlig til formål å vise frem
ulike offentlige aktører. Lurer du på hvordan det er å jobbe i offentlig sektor, bør du
delta på vår Fagdag. I tillegg tilbyr vi CV – og jobbsøkerkurs for deg som vil ha det lille
ekstra i møte med arbeidsgiver. Nytt for ALD 2020 er også Tematirsdagene, som er
ordinære bedriftspresentasjoner med et særlig henblikk på dagsaktuelle temaer. I år
er det henholdsvis miljørett og legal tech som får et særlig fokus disse dagene.
På Arbeidslivsdagene finnes noe for enhver smak, enten du går på første eller femte
avdeling, vil bli politiadvokat eller skattejurist. Uavhengig av om du ønsker å søke på
en stilling eller ei, er du hjertelig velkommen til spennende og lærerike avbrekk fra
lesesalen.
Vi ser fram til to spennende uker og håper at ALD kan hjelpe deg med å finne din
karrierevei!
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Inger Katrine Prestmarken

Vilde Kåring

Sondre Mathiassen

Leder

Økonomisjef

Presentasjonssjef

Julie Wright

Rana Bagivora

Narve Nilssen

Messedagssjef

PR-sjef

Magasinsjef

Fotograf: Kristine Koch
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Arbeidslivsdagene presenterer

CV- og jobbsøkerkurset
En godt skrevet CV kan ha stor betydning for din fremtidige
karriere. Tradisjonen tro holder Wikborg Rein CV- og jobbsøkerkurs
mandag 3. februar på Domus Juridica. Kurset varer fra kl. 10.15 til
12.00.

Fagdagen
Årets fagdag vil holdes av Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriell
har ansvar for å utruste Forsvaret med materiell for å bidra til
økt operativ evne. Forsvarsmateriell jobber blant annet med å gi
råd og foreta investeringer, for eksempel i nye stridsvogner og
kampfly, og forvalter materiellet i hele levetiden.
Under fagdagen får du vite mer om arbeidshverdagen i
Forsvarsmateriell. Du vil blant annet få høre om de juridiske
problemstillingene som reiste seg i forbindelse med forliset av
fregatten KNM Helge Ingstad.

Bedriftspresentasjoner
Bedriftspresentasjoner avholdes fra 3. til 13. februar
(se programoversikt). Påmeldingen skjer elektronisk. Informasjon
om påmelding finner du på arbeidslivsdagene.no.
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Praktsik informasjon

Messedagen
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Fredag 14. februar kl. 09.00-15.00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass
På messedagen vil du møte 84 aktører, både offentlige og private, på hver
sin stand i Scandinaviasalen og Foyersalen. Enkelte av disse aktørene
vil i forkant av messedagen holde bedriftspresentasjoner. Vi har også i
år videreført intervjuordningen, og flere av aktørene tilbyr trainee- og
fullmektistillinger. Se side 12 for mer informasjon om intervjuordningen
og besøk vår nettside arbeidslivsdagene.no for ytterligere informasjon.
Oversikt over hvor de ulike aktørene står på messedagen finner du på
neste side.

Avslutningsarrangement på Frokostkjelleren
Fredag 14. februar kl. 22.00-02.00
Sted: Frokostkjelleren
ID: 18
CC: 30 JF/50 ikke JF etter kl. 23:00. Gratis før kl. 23:00
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Plankart messedagen
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1. Wikborg Rein
2 Skatteetaten
3 Wiersholm
4 Advokatforeningen
5 KPMG
6 Hjort
7 DNB
8 BDO
9 Grette
10 NAV
11 Utenriksdepartementet
12 Oslo politidistrikt
13 Lovavdelingen
14 Eurojuris
15 Tenden
16 Finansdepartementet
17 Huseierne
18 Bull & Co
19 Aabø-Evensen
20 Norsk Pasientskadeerstatning
21 Jussbuss
22 Norges institusjon for menneskerettigheter
23 Departementene
24 Brækhus
25 Glittertind
26 Sivilombudsmannen
27 ESA
28 EFTA
29 Help
30 Kvale
31 Plan- og bygningsetaten
32 Dalan
33 Hydro
34 Claims Link
35 Norway-Amerika Foreningen
36 Datatilsynet
37 CLP
38 Selmer
39 Aktiv eiendomsmegling
40 AGP
41 Codex
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42 EY
43 Forsvarsmateriell
44 Equinor
45 Thomessen
46 Nordea
47 Føyen Torkildsen
48 Jurk
49 Eiendoms- og byfornyelsesetaten
50 Forbrukertilsynet
51 Kommuneadvokaten i Oslo
52 DLA Piper
53 Utlendingsdirektoratet
54 Lund & Co
55 Statens kartverk
56 Juristforbundet
57 BAHR
58 SANDS
59 Elden
60 If
61 KS advokatene
62 Gatejuristen / Gatas Økonom
63 Barnas Jurist / Ung Økonomi
64 YARA
65 Landsorganisasjonen i Norge
66 Kluge
67 Forsvaret
68 UiO - Det juridiske fakultet
69 Statens sivilrettsforvaltning
70 PwC
71 Ræder
72 Bing Hodneland
73 Thallaug
74 Deloitt
75 Haavind
76 Arntzen de Besche
77 Utlendingsnemda
78 Protector
79 Simonsen Vogt Wiig
80 Oslo politidistrikt - FSR
81 Hammervoll Pind
82 Konkurransetilsynet
83 Regjeringsadvokaten
84 Høyesterett
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Søke stillinger under ALD

J U R I ST FO R E N I N G E N S H OV E D S P O N S O R
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Intervjuordningen

Praktisk informasjon

Hva er intervjuordningen?
Intervjuordningen innebærer at det trekkes ut et visst antall tilfeldige søknader
til trainee- og praktikantstillinger. Studentene som har levert disse søknadene
garanteres intervju i etterkant av messedagen.
Oversikt over hvilke firmaer som deltar i ordningen finner du på http://
arbeidslivsdagene.no/jobbintervju/intervjuaktorer/.
Hvordan deltar jeg?
For å være med i intervjuordningen må du i forkant av messedagen ha lastet opp
digital CV og søknad gjennom CVideo. Vi publiserer video av hvordan man søker
i CVideo på Facebook og på nettsiden. På messedagen må du levere et personlig
visittkort til de aktørene du ønsker å søke hos. Du kan motta opptil ti visittkort som
deles ut på vår infostand under messedagen den 15. februar.
På slutten av messedagen, ca. kl. 15:00, trekker ALD-styret ut tre tilfeldige søknader
hos hver av aktørene som er med i intervjuordningen. Vil du søke hos fler enn ti
aktører, kan det gjøres både i papirform på selve messedagen og digitalt gjennom
CVideo hos de aktørene som bruker denne plattformen. De søknader du leverer
til aktørene gjennom CVideo, vil dessuten vurderes som alminnelige søknader for
trainee- og praktikantstillinger. Aktørene som ikke er med i intervjuordningen
mottar selvsagt ordinære søknader på trainee- og praktikantsøknader.
Intervjuordningen gir studentene en unik mulighet til å vise hva de er gode for
på intervju. For studenter som ikke har kommet så langt på studiet, er det flere
aktører som tilbyr deltids- og sommerjobber. Spør gjerne aktørene om det når du
møter dem på stand!
Hvem kan delta?
Studentene må ha fullført 2. avdeling (4 semestre) for å kunne delta i ordningen.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på
arbeidslivsdagene@juristforeningen.no
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Selg deg selv, men vær
deg selv – det er du
best på! Lykke til!

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 tanker om din egen fremtid;
Hvilke arbeidsoppgaver og fagområder ønsker du å arbeide innenfor og hva slags karrierevei vil du gå?

Har du funnet “drømmejobben”, skal søknaden
skrives. Vedlagt legges CV, karakterutskrier
og eventuelle attester. CV-en bør være ryddig,
kronologisk (omvendt) og uten skrivefeil.
Begynn med utdannelse.
Søknaden skal være maks en side og utfylle
CV-en. Trekk frem erfaringer og kompetanse
du mener er viktig for den jobben du søker.
INTERVJUET
Like viktig som å forberede seg til eksamen
er det å forberede seg i søknadsprosessen
og til et intervju. Du bør ha tenkt igjennom
hvilke spørsmål du kan få og du bør forberede
egne spørsmål. Som et minimum: Oppsøk
tilgjengelig informasjon om den aktuelle
arbeidsplassen 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 nyansatte?
• Faglig utvikling?
• Arbeidsmiljø?
Ha et bevisst forhold til hvordan du fremstår
• Antrekk, kroppsspråk og håndtrykk
• Innstilling
• Aktiv/ydmyk
• Evne til å kommunisere
• Troverdig
Husk at arbeidsgiveren søker etter medarbeidere
som besitter den nødvendige kunnskap og som
er gode formidlere av denne både skrilig og
muntlig. I tillegg søker man hyggelige kollegaer
som bidrar positivt til arbeidsmiljøet.

arbeidslivsdagene 2020
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CV – Peder Ås
Navn:
Født:
Adresse:
Tlf. mobil:
E-post:
UTDANNING
Aug. 2011 Aug. 2010 - Aug. 2011
Aug. 2007 - Jun. 2010

ARBEIDSERFARING
Jan. - Feb. 2018
Jun. - Juli 2016

Aug. - Des. 2015

VERV
Jan. 2008 - Jun. 2009

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

DATA
Godt kjent med
Microso Oﬃce,
Lovdata, Skype,
Adobe Pro,
LexisNexis InterAction
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Peder Ås
23.04.1987
Skoeskeveien 44 A, 0070 Oslo
0047 12 34 56 78
peder@aas.no

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

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

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

SPRÅK
Norsk: Morsmål
Engelsk: Flytende,
muntlig og skrilig
Fransk: Kan gjøre meg
forstått på grunnleggende nivå

INTERESSER
Kunst, jakt og
frilusliv, ski, musikk
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REFERANSER
Oppgis ved forespørsel

Aabø-Evensen er et Oslo-basert
nisjefirma med advokater spesialisert
på M&A (oppkjøp og fusjoner)
og kapitalmarkedstransaksjoner
(typisk børsnoteringer emisjoner,
obligasjonsutstedelser etc i børsnoterte og
private selskaper).
Vi er et inkluderende advokatfirma
hovedsakelig bestående av erfarne
advokater med lang fartstid i bransjen.
I Aabø-Evensen legger vi stor vekt på
erfaringsoverføring og faglig utvikling,
både på junior- og seniornivå. Som ledd i
vår virksomhet yter vi også mer generell
forretningsjuridisk
bistand som kontraktsrett, børs- og
verdipapirrett, arbeidsrett m.m, og
en vesentlig del av vår virksomhet er
internasjonalt rettet.
Hos oss vil du få muligheten til å
opparbeide en breddeerfaring vi mener
er påkrevet for å kunne bli en dyktig
forretningsadvokat. Spisskompetanse er
imidlertid også en av våre kjerneverdier; Vi
både oppfordrer og legger til rette for at
du kan finne et rettsområde hvor du kan
utmerke deg.

For studenter

Aabø-Evensen har til enhver tid ansatt 3-5
studentmedarbeidere som arbeider ved vårt
kontor en dag i uken ettermiddag- og kveld.
Som studentmedarbeider i AabøEvensen får du muligheten til å
jobbe tett med erfarne advokater i et
spisset faglig og inkluderende miljø.
Studentmedarbeiderne i Aabø-Evensen
jobber med praktiske kontoroppgaver
samt at de fungerer som støttefunksjoner
for våre transaksjonsadvokater. Å være
studentmedarbeider i Aabø-Evensen byr på
spennende utfordringer og ikke minst en
mulighet til å opparbeide seg innsikt i en
transaksjonsadvokats hverdag.
Følg med i Stud.jur og på våre hjemmesider
for hvordan du kan bli studentmedarbeider
hos oss, og kom gjerne innom vår stand på
messedagen for å få vite mer.
Vi ser frem til å møte deg!
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Aabø-Evensen er et nisjeﬁrma
med hovedfokus på M&A og
kapitalmarkedstransaksjoner

Vårt hovedfokus er å bistå klienter innen kommersielle
transaksjoner og teamet vårt består hovedsakelig av erfarne
advokater. Vi liker å se på oss selv som en “storfamilie”. Vi legger
vekt på å ha et inkluderende miljø hvor erfaringsoverføring og faglig
utvikling er viktig, både på junior- og seniornivå.

PRIVATE EQUITY / TEKNOLOGI, MEDIA & TELEKOM / BANK, FINANS & FORSIKRING / HELSE /
INDUSTRI & PRODUKSJON / EIENDOM / HANDEL & SERVICE / FISKERI & HAVBRUK / ENERGI

M&A/OPPKJØP OG FUSJONER
Som M&A-advokater arbeider vi med
kjøpsavtaler, forhandlinger, due diligence,
ﬁnansiering og forretnings-juridiske områder.
Sistnevnte dekker typisk rettsområder som
kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett,
konkurranserett og transaksjonsrelatert
skatterett.

KAPITALMARKEDSTRANSAKSJONER
Vi arbeider også med børsnoteringer,
oppkjøp av børsnoterte selskaper,
emisjoner og annen type ﬁnansiering i
kapitalmarkedet. Dette dekker typiske
rettsområder som børs- og verdipapirrett,
selskapsrett, kontraktsrett og regulatoriske
forhold.

Aabø-Evensen Advokatﬁrma AS | Karl Johans gate 27, 0159 Oslo | www.aaboevensen.com

ER DU NYSGJERRIG PÅ
ADVOKATBRANSJEN?
Advokatforeningen er advokatenes
profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.
Rundt 90 % av alle norske advokater og
advokatfullmektiger er medlem hos oss.

Lurer du på hvilken karriere du skal
velge den dagen du er ferdig på studiet?
Er advokat et av alternativene? Som
studentmedlem i Advokatforeningen
kommer du tettere på advokatbransjen,
de mulighetene den gir, og de menneskene
som jobber der.
• Gratis medlemskap ditt første år som
advokatfullmektig
• Tilgang til arenaer for nettverksbygging,
kompetanseheving og rettspolitisk
engasjement.
• Kunnskap om advokatetikk og
Regler for god advokatskikk
• Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, med bedre forutsetninger for gode
karrierevalg.

• Retningslinjer om taushetsplikt og
interessekonﬂikter for studenter som
arbeider i advokatﬁrma
• Rabaterte priser på kurs i regi av
JUS og Advokatforeningen
• Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig med forslag til ansettelsesavtale for fullmektiger
• Elektronisk nyhetsbrev fra
Advokatforeningen og Advokatbladet
Besøk våre nettsider for mer
informasjon og registering:
advokatforeningen.no/student
Studentmedlemskap i
Advokatforeningen er gratis.
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Å jobbe som eiendomsmegler har vist seg å være et klokt valg for mange
jurister. Kanskje også for deg? I Aktiv vil vi gjerne ha flere jurister med
på laget.
Aktiv Eiendomsmegling er en fremoverlent
kjede som dyrker kvalitet, samhold og felles
suksess. For 7. gang troner Aktiv øverst på
Norsk Kundebarometer med landets mest
fornøyde boligkunder.
Hos oss får du jobbe i en veldrevet kjede
med et godt støtteapparat
med høy faglig kompetanse, struktur og
systemer, slik at du kan fokusere på å være
en god rådgiver for våre kunder.

Nysgjerrig på hvordan vi kan ta deg
videre fra jussen?
Ta kontakt med jurist Stein Dykesteen
på 48 99 20 03 for en prat.
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Inkluderende, oppdaterte og engasjerte. Det er der vi i AGP vil være, hver dag. Både kunder
og ansatte skal glede seg til å gå inn i døra til lokalene våre. Vi tror at når vi hsr det bra på
jobb, leverer vi av ypperste kvalitetet.
AGP åpnet dørene i januar 2020. Selv om vi er nyetablerte, har våre advokater lang erfaring
og spesialkompetanse innen transaksjoner/M&A og kapitalmarkeder. Vi ønsker at AGP skal
bli et moderne og fremtidsrettet advokatfirma hvor vi utfordrer det etablerte og tenker nytt.
Som nytt firma kan vi bygge vår drømmearbeidsplass i fellesskap. Vi tror at involvering i alle
ledd skaper sterkt engasjement og motivasjon hos våre medarbeidere, og vi er overbevist om
at de beste rådene kommer fra et team bestående av medarbeidere med ulik bakgrunn og
ulike kjønn.
Vi har et ansvar for å drive virksomheten vår
på en bærekraftig måte og har en genuin
ambisjon om å gjøre noe samfunnsnyttig
med engasjementet vårt. Alle valg vi tar
på arbeidsplassen, fra kaffen vi drikker
til transportmidler vi velger, treffes med
utgangspunkt i et ønske om en grønnere
hverdag.
Vår ambisjon er å ansette seks advokater/
advokatfullmektiger i løpet av 2020. Vi vil
også ansette 2-4 studentmedarbeidere som
kan arbeide hos oss ettermiddag og kveld.
Vi tilbyr:
- Inspirasjon: En morsom og nytenkende
arbeidsplass der dagene ikke er like.
- Allsidighet: En moderne teknologisk
plattform muliggjør et agilt arbeidssett som
øker kvaliteten og gir deg fleksibilitet.
- Utvikling: Du vil bli eksponert for
spennende transaksjoner og får være med
«der det skjer».
Vi gleder oss til å treffe deg på ALD!
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AGP er et nytt selskap med spisskompetanse innen
transaksjoner/M&A, kapitalmarkeder og corporate.
Hos oss får du jobbe i team med erfarne advokater
på spennende saker. Vi ønsker oss flere engasjerte
kolleger som vil være med og forme et ﬁrma i vekst.
Velkommen til AGP!

agpadvokater.no

Arntzen de Besche er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med over 170 ansatte fordelt på
kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger.
Vi bistår norske og internasjonale bedrifter, børsnoterte selskaper og offentlige myndigheter med
juridisk rådgivning som skaper verdier, forenkler kompliserte transaksjoner og løser opp komplekse
og krevende forhandlinger.
I Arntzen de Besche arbeider vi med blant annet
følgende fag- og bransjeområder:
• Oppkjøp, fusjoner og kapitalmarkeder
• Tvisteløsning, prosedyre og voldgift
• Olje, offshore og fornybar energi
• Arbeidsliv og pensjon
• Entreprise
• Bank, finans og insolvens
• Skatt og avgift
• Teknologi, immaterialrett og personvern
• Fiskeri og havbruk
• Anskaffelser og konkurranserett
• Næringseiendom
I tillegg til å ha et solid fagmiljø, er vi veldig stolte av det gode og sosiale arbeidsmiljøet vårt.
Arntzen de Besche tilbyr dyktige studenter traineeopphold og skriveplass med stipend. Vi tar imot
søknader fortløpende hele året. I tillegg arrangerer vi flere eksamensrettede manuduksjoner, kalt
AdeB-dagene, hvert semester.
Som AdeB-trainee får du blant annet:
• Interessante og krevende oppgaver, innblikk i spennende og komplekse saker og egen
fadder
• 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!
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LIKER DU UTFORDRINGER OG ET GODT ARBEIDSMILJØ?
Vår rekrutteringsgruppe deltar på ALD Oslo – ta en prat med oss og hør
hvordan det er å jobbe i Arntzen de Besche. Vi gleder oss!
Fra venstre bak: Thomas Hansen, Henrik Hammersland, Andreas Skatvedt Iversen, Bendik Misund Nedberg
Fra venstre foran: Hanna Svestad Løkholm, Hege Michelle Ekeberg, Andrea Tolo Alver, Erlend Haaskjold

OSLO - STAVANGER - TRONDHEIM
www.adeb.no

BAHR ble etablert i 1966 og er en rendyrket forretningsjuridisk praksis. Vår virksomhet er basert
på teamarbeid, integritet og prestasjonslyst. Vi har et sterkt fokus på at vi sammen skal gjøre
hverandre bedre. Alle som arbeider i BAHR skal i størst mulig grad få faglige og personlige
utfordringer, tilpasset den enkeltes ønsker og nivå.
TRAINEEORDNING
Vi har en veletablert traineeordning for studenter som ønsker et innblikk i livet som
forretningsadvokat. Et traineeopphold varer som regel i seks uker. Du vil være tilsluttet en av våre
markedsgrupper og dedikerte mentorer sørger for at du blir en del av miljøet og har noen det er
spesielt naturlig å forholde deg til og søke råd hos ved behov. Du inviteres med på BAHRacademy,
klientseminarer og sosiale arrangementer som holdes i perioden du er hos oss. Vi vil alle gjøre
vårt beste for at dine seks uker hos oss skal være lærerike og inspirerende.
Corporate Legal Intern
Vi tilbyr også et studentprogram i samarbeid med Aker Solutions og DNB-advokatene, Corporate
Legal Intern. Ved å delta i programmet gjennomfører du tre seksukers traineeopphold i løpet
av en periode på 18 måneder. Seks uker hos BAHR, seks uker hos Aker Solutions og seks uker
hos DNB-advokatene. I løpet av tre studiesemestre får du innblikk i advokatarbeidet både i et
forretningsadvokatfirma og i store bedrifter med egen juridisk avdeling. Corporate Legal Internprogrammet gir en unik mulighet til å delta i store og varierte oppdrag i samarbeid med landets
ledende advokater.
ARBEIDSLIVSDAGENE 2020
Under Arbeidslivsdagene tar vi imot traineesøknader, fullmektigsøknader og søknader på
studentprogrammet Corporate Legal Intern. Vi kommer også til å holde intervjuer i etterkant.
Vi håper du kommer innom standen vår på messedagen og gleder oss til å treffe deg. Du er også
hjertelig velkommen til vår Tematirsdag om Legal Tech, tirsdag 4. februar kl. 09.00 i våre lokaler
på Tjuvholmen.
For mer informasjon om BAHRs aktiviteter for studenter, følg oss på Facebook og Instagram.
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Den beste advokatskolen
Vår ambisjon er å være den beste advokatskolen etter endt utdanning.
Kloke hoder utfyller og utfordrer hverandre når de jobber i team, og deling
av kunnskap og erfaring er en nøkkel for kvalitet og utvikling. Som trainee hos
oss får du ta del i vår interne videreutdannelse.
Gjennom et traineeopphold vil du kunne danne deg en oppfatning
av hvordan du ønsker å utvikle deg som jurist, og om advokatrollen og
forretningsjussen er noe for deg. Kanskje vil du i løpet av studietiden søke
traineeopphold hos flere advokatfirmaer. Det tror vi er klokt. Vår ambisjon er
at BAHR blir “your first move”.
Vi håper å treffe deg på Arbeidslivsdagene i Oslo og på vår Tematirsdag om
Legal Tech, tirsdag 4. februar kl. 09.00 hos oss på Tjuvholmen. Velkommen!

Barnas Jurist
- gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år

Ung Økonomi
- gratis rettshjelp og økonomirådgivning til unge opp til 25 år

Vil du bli en av oss?
Barnas Jurist og Ung Økonomi rekrutterer nye frivillige jus- og
økonomistudenter våren 2020.
Våre saksbehandlere er studenter som jobber frivillig i 20% stilling
gjennom to semestre. Hver student får tildelt en erfaren jurist som
blir deres teamleder og nærmeste sparringspartner. Vi holder til i
moderne lokaler i Jusshuset i Skippergata ved Karl Johans Gate.
Oppstart for nye frivillige vil være i august 2020.
Vi tilbyr:
• Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
• Ansvar for egne saker
• Juridiske utfordringer og unik erfaring
• Tett oppfølging av jurister og advokater
• Et nettverk på rundt 250 jurister, advokater, jus- og
økonomistudenter
• Muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv
Søknadsfrist: 01.03.2020. Søknad, CV og karakterutskrift sendes til
post@barnasjurist.no.
Kontaktinformasjon

Les mer om oss og søknadsprosessen på gatejuristen.no, eller følg
oss på Facebook og LinkedIn.

Barnas Jurist
Cathinka Rangnes
41 85 76 44
Ung Økonomi
Silje Noer Johansen
90 94 33 38
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BDO Advokater er et av Norges raskest voksende advokatfirmaer og er stadig på jakt etter nye
talenter med særlig interesse for skatt, merverdiavgift og forretningsjus til våre kontorer i
Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
Vi er en del av BDO, som er et av landets største konsulentselskaper med 1400 ansatte og 70
kontorer over hele landet. BDO er ledende innen regnskap, revisjon, rådgivning og advokattjenester i Norge. Internasjonalt er BDO til stede i 160 land med over 67 000 ansatte. Ved behov
samarbeider vi med nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.
BDO Advokater har spesialkompetanse og erfaring innen skatt, avgift, selskapsrett og regnskap. Vi har kunder innenfor en rekke bransjer som eiendom, shipping og offshore, produksjon og handel. Vi bistår også mange kunder med transaksjoner. Transaksjoner medfører ofte
sammensatte problemstillinger, særlig i tilknytning til utarbeidelse av avtaler, selskapsrett,
skatt og avgift.
Vi søker løpende etter nyutdannede til våre fullmektigstillinger. Vi tilbyr ogsået eget traineeprogram for studenter som ønsker et innblikk i hverdagen til enforretningsadvokat og som

synes det vil være ekstra spennende å oppleve dette i et tverrfaglig miljø.
Vi ser frem til å treffe deg på Arbeidslivsdagene!

27

arbeidslivsdagene 2020

Har du lyst å jobbe i et spennende
advokatselskap? Skal du spesialisere
deg innenfor ett av våre fagområder?
Våre hovedområder er IT og media samt
fast eiendom og entreprise. Vi har også
spisskompetanse innenfor arbeidsrett,
selskapsrett og transaksjoner, skatt og
avgift samt tvisteløsning. Våre advokater
er eksperter innenfor disse fagområdene
og bistår både norske og internasjonale
klienter innenfor en rekke bransjer.
Bing Hodneland har i dag 53 ansatte, hvorav
39 er advokater. Vi har et hyggelig og
ungt arbeidsmiljø med flat struktur, og vi
legger stor vekt på både personlig og faglig
utvikling.
Våre fullmektiger har mulighet til å jobbe
bredt innenfor våre satsningsområder,

og kan også spesialisere seg innenfor
ett eller flere områder. Fullmektigene i
Bing Hodneland går også ofte i retten.
Vi samarbeider med flere utenlandske
advokatfirmaer og legger til rette for
utenlandsopphold for de som ønsker det.
Bing Hodneland tilbyr praktikantopphold på
fire uker hvor du som student får et innblikk
i hverdagen vår. Du får prøve deg innen ulike
rettsområder og vil samarbeide tett med
våre partnere og advokater, som også tar deg
med i klientmøter og i retten. Som søker bør
du helst være ferdig med tredje studieår når
oppholdet starter.
Hvert semester tilbyr vi skriveplass til en
student som skriver oppgave innenfor et
av våre satsningsområder. Skriveplassen
inkluderer kontor, veiledning og en PC/Mac
til odel og eie.

Søknader vurderes
fortløpende: student@
binghodneland.no

Studenttilbud:
· Manuduksjoner
· Praktikantopphold
· Skriveplass
· Ekstrahjelp i administrasjonen
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På vår stand møter du: Marius A. Rød, Jenny Marie Solgaard,
Hermon Melles, Knut Hodneland og Mari Støle Hanssen.
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Brækhus er et fullservice forretningsadvokatfirma med mer enn 55 engasjerte, faglig
sterke og spesialiserte advokater og advokatfullmektiger.
Som trainee i Brækhus får du:
- Delta på Brækhus-skolen
- Jobbe med konkrete saker under kyndig veiledning
- Verdifull arbeidserfaring og kompetanseutvikling
- Varierte oppgaver fra ulike faggrupper
- Delta på våre sosiale arrangementer
- Interessante, varierte og utfordrende oppgaver
- Jobbe i team med dyktige advokater
- Oppfølging av en dedikert fadder
Traineeordningen er en viktig del av vår rekruttering.
Vi gleder oss til å treffe deg på Arbeidslivsdagene 2020!
Les mer om karrieremuligheter, traineeordninger og stipend på www.braekhus.no
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Bull & Co Advokatfirma leverer juridiske tjenester til næringslivet, fra små oppstartsbedrifter
til børsnoterte konserner, organisasjoner og privatpersoner. Vi er kjent for å være et hyggelig
advokatfirma å jobbe med og for, og teller i dag rundt 60 personer. Nå holder vi til i trivelige
lokaler på Solli plass med byens beste utsikt, og om to år skal vil flytte til et helt nytt bygg i
Tullinkvartalet – et område som får et mangfold av aktører fra ulike bransjer og profesjoner –
kompetanse- og universitetsmiljøer, teknologi, rådgivning og business.
Våre kompetanseområder:
• Arbeidsliv
• Compliance og granskning
• Fast eiendom og entreprise
• Forsikringsrett
• Immaterialrett, personvern og teknologi

•
•
•
•
•

Konkurranse, anbud & leveranse
Logistikk og transportrett
Private rettsforhold
Restrukturering, insolvens og konkurs
Selskapsrett og transaksjoner

Vi tror på det å gi deg tidlig ansvar, og at det å jobbe tett sammen med kunder og kolleger både
gjør at vi leverer gode tjenester og at du får den beste utviklingen. Får du energi av å ta eierskap
til oppgaver, jobbe i et inkluderende og likestilt miljø, og å lære noe nytt? Har du lyst til å bruke
jussen som et praktisk verktøy og levere gode løsninger? Gleder du deg over andres suksess?
Identifiserer du deg med våre verdier som er engasjement, mot, respekt og raushet? Da tror vi du
vil trives hos oss.
Bull & Co rekrutterer fra hele landet og på alle nivåer. Vi er stadig på jakt etter faglig dyktige og
hyggelige medarbeidere som trives med å samarbeide med andre.
Til studenter tilbyr vi:
Trainee-ordning
• Varighet fire - seks uker
• Mulighet til varierte oppgaver innen
ulike rettsfelt ut fra ønsker og interesser

Advokatfullmektigstillinger
• Bredt praksisgrunnlag ut fra
interesseområder
• Mulighet til å få
advokatbevilling i løpet av to år

Veiledning og skriveplass i forbindelse med
masteroppgaven

Deltidsjobb som resepsjonist
• 1-2 ettermiddager i uken

• Veiledning gis av partnere og senioradvokater
Mange av våre medarbeidere er rekruttert blant studenter vi har blitt kjent med gjennom
trainee-ordning og skriveplass. Send gjerne en åpen søknad til bull@bull.no.
Vi gleder oss til å treffe deg på stand under ALD!
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Norges største frittstående skadeoppgjørsselskap
Claims Link har 70 dyktige medarbeidere fordelt på to skadeteam og ett
spesialskadeteam. Vi har kontorer på Lysaker og i Trondheim. Claims Link
er spesialister på rettsforhold knyttet til fast eiendom, erstatningsrett og
forsikringsrett generelt, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor
disse områdene. Vi behandler også skader relatert til yrkesskadeforsikring,
næringsbygg- og bedriftsforsikring samt krav under diverse garantiordninger.
Ungt, sterkt faglig og sosialt miljø
Hos oss får du god tilgang til rettssaker og møter i forliksrådet. Du får ansvar for
egne saker og egen portefølje. Som jusstudent kan du jobbe deltid og bistå med
alt fra diverse kontorarbeid til enklere saksbehandling. Dette er en unik måte å bli
kjent med selskapet på, samtidig som du får relevant erfaring.
... og for den rette er det selvsagt gode muligheter for fast ansettelse etter endt
studie.
Vi gleder oss til å treffe deg på ALD!
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VI SØKER NYE TRAINEER

Vil du ha faglige utfordringer, lære av erfarne advokater og utvikle deg som
student? CLP tilbyr trainee-stilling til faglig kvalifiserte studenter som er
nysgjerrige på advokatbransjen og ønsker å få et innblikk i livet som advokatfullmektig.
Som trainee hos oss får du mulighet til å arbeide med spennende prosjekter
og faglige utfordringer som omfattes av områdene corporate, næringseiendom og prosedyre. Vi har som mål at alle våre traineer skal få et reelt innblikk
i vår hverdag og våre arbeidsoppgaver, og har stor tillit til at du som trainee
gjør en tilsvarende innsats for å ta del i og bidra til vårt unike arbeidsmiljø.
Traineeordningen er en våre viktigste rekrutteringskanaler og er derfor høyt
prioritert. Vi er opptatt av å bli kjent med deg og dine egenskaper, både i
faglige og sosiale sammenhenger.
CLP tilbyr hvert halvår skriveplass med stipend til en student som skal skrive
30 studiepoengs masteroppgave.
Hvis dette er noe for deg, send gjerne en søknad til soknad@clp.no.
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MANGE SLÅR OSS PÅ ANTALL ANSATTE.
FÅ PÅ OPPNÅDDE RESULTATER.

clp.no

4. februar
T E M AT I R S D A G
EQUINOR, THOMMESSEN OG GLITTERTIND
INVITERER TIL BEDRIFTSPRESENTASJON
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Codex Advokat bistår både privatpersoner og bedrifter, nasjonalt og internasjonalt. Vi er
i sterk vekst og har over 90 ansatte. Vi er et advokatfirma med mangfold i personlighet,
erfaring, tenkemåte og kompetanse. Alltid med en solid grunnmur av førsteklasses juridisk
ekspertise.
Codex er det første advokatfirmaet i verden som er godkjent av FN som klimanøytrale.
Våre fagområder:
• Arbeidsrett
• Skatterett
• Immaterialrett
• Eiendom og entreprise
• Forsikringsrett
• Familierett
• Transaksjoner
• Prosedyre
Codex søker stadig nye medarbeidere, som ser muligheter og vil være med når vi senker
terskelen for bruk av advokattjenester. Hele samfunnet er tuftet på regler og rettigheter.
Alt er lov. Heldigvis. For det betyr at alt kan løses. Og der løsninger finnes i lover og regler
skal vi kunne tilby en hjelpende hånd, være utadvendte og en naturlig samarbeidspartner.
Vi skal ta initiativ og følge opp de juridiske bekymringene våre klienter har med interesse
og handlekraft. Det er klienten vi er her for.
Vi ansetter jevnlig nye advokatfullmektiger, tilbyr deltidsstillinger for studenter og er
veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse. Vi tror på det å jobbe i team, dele
kunnskap på tvers av avdelingene. Våre ansatte er profesjonelle og entusiastiske, har
raushet og åpenhet som sentrale verdier. Vi skal bidra til at klienten bekymrer seg mindre,
nyter livet mer. Vi er stolte av den tilliten stadig flere klienter viser oss, og jobber hardt for
å vise oss den tilliten verdig.
Vi gleder oss til å møte deg ved standen vår på messedagen! Du er også hjertelig
velkommen til vår bedriftspresentasjon.
For mer informasjon om Codex og våre aktiviteter for studenter, følg oss på Facebook,
Instagram og LinkedIn.
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Navn: Elise
Alder: 24 år
Yrke: Advokatfullmektig

”DET ER VANSKELIG Å
FORSTÅ ADVOKATER”
Sånn skal det ikke være.

Vi er her for å hjelpe deg med
loven og være tydelige og enkle å
forstå.

Dalan advokatfirma DA leverer juridiske tjenester av høy kvalitet. Våre kunder er små og mellomstore
bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner.
Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med hovedvekt på fast eiendom. Vi har kompetanse på de
fleste felt som berører eiendom, herunder transaksjoner, næringseiendom, eiendomsutvikling, ekspropriasjon, jordskifte i by og land, boligrett mv. Tilknyttet eiendomsavdelingen vår har vi advokater med
spisskompetanse på skatt / avgift og selskapsrett.
Våre advokater gir tydelige råd, bidrar til kommersielle løsninger og hjelper våre kunder til å se mulighetene. Det har vi gjort siden 1862. Vi har et sterkt prosedyreteam som årlig fører et betydelig antall
rettssaker for domstolene, også for Høyesterett.
Dalan advokatfirma DA er en kunnskapsbedrift som alltid er på jakt etter dyktige advokater/jurister
med interesse for våre rettsområder.
Vi har i dag seks studenter ansatt som resepsjonister/kveldssekretærer. Dette er en ordning Dalan har
mye glede og nytte av. Vi opplever også at studentene synes dette er en spennende og relevant ekstrajobb da de i tillegg til å få praktiske oppgaver på kontoret også får konkrete oppgaver i pågående saker.
Vi tar gjerne en uformell prat på vår stand under ALD om din eventuelle fremtid i Dalan. Vi gleder oss!
www.dalan.no
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Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan, administrativt
underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Datatilsynets hovedoppgave er å kontrollere at reglene i
personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) blir
etterlevd i offentlig og privat sektor. Tilsynet skal også føre kontroll
med etterlevelsen av politiregisterloven og spesialregelverket
om behandling av personopplysninger i helsesektoren. Totalt har
Datatilsynet i underkant av 50 ansatte, hvorav omtrent halvparten er
jurister.
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Mer enn 200 advokater og rådgivere i Deloitte Advokatfirma AS jobber med spennende
juridiske problemstillinger med stor betydning for samfunnet. Vi er et ungt og
fremtidsrettet miljø i sterk vekst med ledende spisskompetanse innenfor hvert fag. Vår
internasjonale tilstedeværelse og mulighet for å jobbe i tverrfaglige team med kolleger
fra andre forretningsområder gjør at vi skiller oss ut sammenlignet med tradisjonelle
advokatfirmaer.
Kom og snakk med oss på stand, hør presentasjonen vår, og finn ut hvorfor du bør
vurdere Deloitte Advokatfirma AS som ditt førstevalg etter studiene!
Hos oss kan du jobbe i Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund, Trondheim, Kristiansand,
Tønsberg, eller Drammen, ofte i internasjonale og tverrfaglige team som jobber med
dagsaktuelle saker innen blant annet:
• Transaksjoner (M&A)
• Skatt, avgift og toll
• Selskapsrett, strukturering
av virksomheter
• Kontraktsrett
• Fast eiendom og entreprise
• Arbeidsrett
• IT-kontrakter
• GDPR
• Prosedyre

Vår deltakelse på ALD 2020
•
Firmapresentasjon
•
Stand hele dagen
•
Intervjuer
Muligheter for studenter
•
Manuduksjoner for studenter
•
«Nattuglene» (1.-5. år)
•
Traineeopphold (3.-5. år)
•
Skriveplasser (5. år)
•
Voyage@deloitte (3.-4. år)

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

Sondre Eriksen Gjein

Johanne S. Kristiansen

Henna Valderhaug

Jørgen Wist Adde

songjein@deloitte.no

jokristiansen@deloitte.no

henvalderhaug@deloitte.no

jadde@deloitte.no

Følg med på våre karrieresider www.student.deloitte.no
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Right. Left. Both.
Hvordan bistå i store transaksjoner over landegrensene med
internasjonale tverrfaglige team? Hvordan bruker man kunstig
intelligens i kontraktsforhandlinger? Hvordan ivaretar man
best personvernet i smarte bygg? Hvordan påvirker egentlig
endringene statsbudsjettet innovasjonen i Norge? Hvordan
skal virksomheter forholde seg til Brexit? Og skal norske
         
     !

Make your impact
student.deloitte.no




  

   

Departementene skal sette regjeringens politikk ut i praktisk handling
- de har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder. Dette
gjør at vi både er en av Norges mest sentrale arbeidsplasser, og en av de
største innenfor offentlig sektor.
Departementene utarbeider det faglige grunnlaget for regjeringens
beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av
departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid
og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.
Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende
etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner
og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid
             
i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i
internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli
ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.
I departementene arbeider vi aktivt med mangfoldsrekruttering for å
styrke det inkluderende arbeidslivet i staten.
Finn mer informasjon om oss og oversikt over ledige stillinger på www.
regjeringen.no eller www.jobb.dep.no
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DLA Piper Norway
Lokal kunnskap, global rekkevidde
DLA Piper er det eneste globale advokatselskapet i Norge, og er ellers etablert i Norden med
kontorer i Stockholm, København, Aarhus og Helsinki. Med tilstedeværelse i 40 land verden over,
                
verden. Ved vårt kontor på Aker Brygge i Oslo er vi 90 advokater med bred kompetanse innen alle
forretningsjuridiske fagområder.
Tilbud til studenter
Vi har mange muligheter for deg som er student og
som ønsker å få arbeidserfaring fra et internasjonalt,
fremoverlent og hyggelig arbeidsmiljø.
Traineeopphold
Som trainee i DLA Piper får du anledning til å fordype
deg i ulike juridiske problemstillinger innenfor
forskjellige fagfelt. Et trainee-opphold strekker seg
over fem uker. Etter endt opphold vil du få konkrete
tilbakemeldinger fra din veileder i tillegg til en
utfyllende attest.

PSA
For å bistå advokatene med kunnskapsforvaltning,
har vi ansatt Professional Support Assistants (PSA)
til flere av våre avdelinger. En PSA samarbeider
tett med avdelingsleder, noe som gir en unik
mulighet for tilegning av kunnskap under studiet.
Skriveplass
Hvert semester tilbyr vi skriveplass til
en masterstudent som skal skrive om et
forretningsjuridisk emne. Det innebærer en fast
plass hos oss med PC og annet utstyr samt et
stipend på kr. 30 000.

Trainee for Unicef
DLA Piper har også en trainee-ordning hos UNICEF
Norge. Oppholdet går over ett semester og er en
20%-stilling som fint lar seg kombinere med studiet.

Få mer informasjon på jobb.dlapiper.no
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DNB-advokatene
DNB-advokatene er DNB-konsernets advokatkontor med over 50 advokater. DNB er et av Nordens største
finanskonsern, og som advokat hos oss får du dermed en unik mulighet til å utvikle solid kompetanse ikke bare innen de juridiske fagområdene, men også innenfor de ulike forretningsområdene i bank- og
finansverdenen.
Rettsområder
Selv om jus innen bank og finans kan ses på som en spesialisering i seg selv, jobber vi innenfor mange
ulike fagområder. Sentralt står blant annet selskapsrett, konkurs/restrukturering, kontraktsrett, børs- og
verdipapirrett, forsikringsrett, arbeidsrett, IT, personvern og tvisteløsning - samt problemstillinger knyttet
til ny teknologi og nye betalingsløsninger.
Hvorfor DNB-advokatene?
Å jobbe som advokatfullmektig eller intern (trainee) i Norges ledende bank betyr at du får være med
på store og varierte oppdrag. Vi jobber tett på oppdragsgiverne våre, som består av de ulike miljøene
i banken. Som intern får du dermed innblikk i hvordan det er å jobbe i et forretningsadvokatmiljø og
samtidig være en del av et stort finanskonsern. Du får ta aktiv del i spennende prosjekter, for tiden med
mye fokus på utvikling av nye produkter som driver bank og finans inn i fremtiden.
Som intern hos oss blir du tilknyttet en av våre tre seksjoner, og får tett oppfølging både fra fadderen din
og fra resten av advokatene våre. DNB-advokatene er i dag inndelt i tre seksjoner:
•
•
•

Kreditt og transaksjoner
Innovasjon og teknologi
Sparing og investering

Deg som student
Vi søker engasjerte, nysgjerrige og dyktige studenter til internship ved vårt hovedkontor i Oslo. Kom gjerne
innom standen vår for en prat og lever søknaden din der. Vi deltar i ALDs intervjuordning og skal også ha
bedriftspresentasjon i DNBs lokaler i Bjørvika 13. februar kl. 19.00. I tillegg tilbyr vi programmet Corporate
Legal Intern i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR og Aker Solutions, og programmet Digital Trainee i
samarbeid med Wikborg Rein og AVO Consulting.
Les mer om DNB-advokatene og våre studenttilbud på dnb.no/jusstudent. Velkommen til
bedriftspresentasjon 13. februar og til vår stand på messedagen!

Line Bøhn
Hagen

Øyvind
Molven

Randi Jørum
Sulland

Maren Aurora
Holen
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En unik mulighet
Det er ikke mange andre steder du som advokat kan opparbeide
deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank
        
               
                
            
            
  ՌՇ     !ɁċĎĢěėċĠďĚď   
       
Les mer om DNBɁċĎĢěėċĠďĚď og våre studentordninger på
dnb.no/jusstudent.

The European Free Trade Association (EFTA) is the intergovernmental organisation
of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, set up for the promotion of free
trade and economic cooperation between its members, within Europe and globally.
The Association has responsibility for the management of:
• The EFTA Convention, which regulates economic relations between the four

EFTA States;
• The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement), which
brings together the Member States of the European Union (EU) and three of the
EFTA States – Iceland, Liechtenstein and Norway - in the“Internal Market”;
• EFTA’s worldwide network of free trade and partnership agreements
With Offices in Brussels, Geneva and Luxemburg, the EFTA Secretariat offers
opportunities for highly specialised and qualified staff. EFTA also offers traineeships
and short-term positions that provide young professionals and recent graduates
from the EFTA Member States a unique opportunity to experience and participate in
the work of the organisation.
More information can be found on EFTA’s Careers page: https://www.efta.int/Jobopportunities

EFTA Trainees Brussels 2019-2020
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Springbrett til en internasjonal karriere
Som trainee i EFTAs overvåkningsorgan ESA vil du få verdifull internasjonal erfaring og et unikt innblikk i
arbeidet med å håndheve EØS-avtalen. 11 måneder i Brussel er en flott mulighet 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 rettighetene til
enkeltpersoner og bedrifter. Vi håndhever reglene for statsstøtte og holder øye med at selskaper som driver
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 utdannet jurist kan du få traineeplass i en av ESAs tre avdelinger: fagavdelingene innenfor indre
marked, konkurranse og statsstøtte eller juridisk/utøvende avdeling. Vi tar også inn en trainee som får
jobbe med kommunikasjon. Som trainee i ESA vil du jobbe på engelsk med EØS-rettslige problemstillinger
i et meget internasjonalt miljø og få muligheten til å delta på interessante seminarer og på høringer i
EFTA-domstolen i Luxembourg. Vi har konkurransedyktige vilkår: Som praktikant får du utbetalt 1600 euro i
måneden,møblert leilighet med alle utgifter dekket, og betalt reise til og fra praktikantoppholdet.
Besøk ESAs hjemmeside (www.eftasurv.int/trainee) for mer informasjon, eller kom og snakk med oss på
Arbeidslivsdagene den 14. februar!
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Er du opptatt av byutvikling?
Eiendoms- og byfornyelsesetaten er Oslo kommunens grunneier og en aktiv pådriver for
utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende
årene utvikles videre. Etaten er bl.a. involvert i utviklingen av Fjordbyen, Ensjø, Økern,
Hovinbyen og Groruddalen. Etaten forvalter en betydelig bygningsmasse samt ubebygd grunn.
Vi er 140 ansatte som holder til i Christian Krohgs gate ved Akerselva.
Vi arbeider for en variert og bærekraftig vekst i hovedstaden ved å:
•
•
•
•
•
•

utvikle arealer for bygging av boliger, næring og offentlige formål
inngå utbyggingsavtaler og koordinere byutviklingsprosjekter
rydde opp i forurenset grunn og gjennomføre ulike miljøtiltak
kjøpe og selge eiendom
forvalte og leie ut eiendommer
bidra til et attraktivt bysentrum

I Eiendoms- og byfornyelsesetaten kan du være med å påvirke hvordan byen utvikles!
Etaten er en kunnskapsbedrift med bredt sammensatt kompetanse. Av etatens 130
medarbeider er 30 jurister som jobber med ulike typer eiendomsjuss, ofte knyttet til utvikling
av Oslo by. Vi selger blant annet eiendom kommunen ikke har bruk for og forhandler om kjøp
av eiendom i utviklingsområder, til skoler, parker og plasser. Vi forhandler utbyggingsavtaler
og sørger for at private utbyggere bidrar til finansiering av opprustning av viktige byrom.
Juristene jobber også med entrepriserettslige spørsmål og problemstillinger i tilknytning til
statsstøtteregelverket.
Møt oss på stand på messedagen!
Les mer om oss og sjekk ledige stillinger på www.eby.oslo.kommune.no og følg oss på sosiale medier
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Advokatfirmaet Elden er et advokatfirma bestående av omkring 70
advokat/-fullmektiger med avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger,
Sandefjord og Gol.
Vårt spesialfelt er prosedyre i både sivile saker og straffesaker.
Vi arbeider i tillegg jevnlig innenfor følgende områder:
Generell strafferett og strafferett for næringslivet, arbeidsrett,
kontraktsrett, eiendomstvister, erstatningsrett og forvaltningsrett samt
oppdrag som bistandsadvokat.
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We´re Equinor, a broad energy company with

Equinor Legal employs approximately 100

a proud history. We are 20,000 committed
colleagues developing oil, gas, wind and solar
energy in more than 30 countries worldwide. We’re
the largest operator in Norway, one of the world’s
largest offshore operators, and a growing force
in renewables. Driven by our dedication to safety,
equality and sustainability and our Nordic urge
to explore beyond the horizon, we’re shaping the
energy of the future.

lawyers, of whom about 65 are located in Norway
(Stavanger, Bergen and Oslo). The lawyers
participate actively throughout the business,
including preparations of strategies, negotiations,
drafting of agreements, completion of projects and
dispute resolution, as well as ethics, anti-corruption
and other training activities.

Equinor Legal offers unique opportunities for

Our headquarters are in Stavanger, Norway and
we are listed on the New York and Oslo stock
exchanges.

lawyers that want to employ all sides of their legal
skills, work collaboratively with industry projects
and enjoy inter-disciplinary work in an international
environment.

For more information, please visit www.equinor.com

Equinor Legal internship program offers law

Equinor Legal is the competence unit for all
legal matters related to the Equinor group’s
business areas and corporate activities and
consist of legal experts, specialists and qualified
support personnel. The department has overall
responsibility for advising on all legal matters and
on ethics and anti-corruption compliance, and
acting as the secretariat for corporate bodies
within the Equinor group.

students the possibility to work in Equinor Legal
for 4-6 weeks. The students work closely with the
legal counsels, write memos and may participate
in meetings. The internship program is run on a
continuous basis and has positions in Stavanger,
Bergen and Oslo.
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Hvem er Eurojuris Norge?
            
    !    " 
og på mindre steder i landet. Samlet teller vi nærmere 250 advokater som bistår privatpersoner,
næringslivet og det offentlige i hele Norge.
!

   

 #

eurojuris.no
Hvorfor velge et Eurojuris Norge-firma?
Vi tilbyr deg som student en unik mulighet til å jobbe innenfor mange ulike rettsområder og bransjer
med utfordrende oppgaver, i og utenfor de store byene. Vi er også med i et internasjonalt nettverk,
Eurojuris International, som tilbyr et eget utviklings- og utvekslingsopplegg for yngre advokater. Du
får med andre ord tilgang til et stort nettverk av erfarne og dyktige kolleger – lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

Vi tilbyr
$%      &       !
arrangerer vi jevnlig møter og kurs der faglig utvikling og kunnskapsdeling alltid er høyt prioritert. Vi
kan tilby traineeopphold der du får varierte og spennende oppgaver i et inkluderende faglig og sosialt
miljø.
Vi ser frem til å møte deg under Arbeidslivsdagene!
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Vil du jobbe med skatt, avgift eller forretningsjuss?
($          )  
tjenestespekter omfatter fagområder som skatt, merverdiavgift, toll, særavgifter, transaksjoner og
M&A, forretningsjus og prosedyre.
)##  +& #    "& / &
Trondheim og Stavanger. På landsbasis har vi over 200 advokater, advokatfullmektiger, skatte- og
avgiftsrådgivere og andre medarbeidere. Vi er en del av et internasjonalt miljø, og jobber ofte med
kolleger i andre land. Vi jobber også tett med de andre fagområdene i EY, som revisjon, regnskap,
   13    &    #
møterett for Høyesterett.
Som trainee hos oss vil du få muligheten til å jobbe med alle våre fagområder. Målsettingen er
at traineene får et innblikk i advokaters hverdag med varierte og utfordrende oppgaver. Du vil
få jobbe kunderelatert, og hver trainee får en egen fadder og fagansvarlige veiledere som gir tett
oppfølgning.
Vi vil gjerne ha søknader fra studenter som har kommet til 3. eller 4. avdeling. Du bør ha interesse
for skatterett/-avgiftsrett og/eller generell forretningsjuss. Ved vurdering av søknader vektlegger
vi faglig kompetanse, personlig engasjement og at våre medarbeidere ønsker å bidra til et godt
arbeidsmiljø.
Vi mottar søknader via våre hjemmesider.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med
• Cecilie Aasprong Dyrnes (advokat og partner)
tlf. 98 29 45 16 eller cecilie.dyrnes@no.ey.com
• Christine Taaje (advokatfullmektig)
tlf. 97 66 86 32 eller christine.taaje@no.ey.com
• Kristin Refsnes (rekrutteringsleder)
tlf. 97 72 93 55 eller kristin.refsnes@no.ey.com

Kom gjerne på vår bedriftspresentasjon fredag 7. februar kl. 16.00 i våre lokaler i Bjørvika.
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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
faglig rådgiver fra dag èn, 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.
Les mer på: jobbifin.dep.no
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Forbrukertilsynet – enklere og tryggere
markeder for forbrukere
Nøkkelinfo
Forbrukertilsynet (tidligere
Forbrukerombudet) er en offentlig
tilsynsmyndighet. Vi arbeider først og
fremst med å forebygge og stoppe ulovlig
markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter
og andre former for ulovlig handelspraksis
rettet mot forbrukere.
Dette gjør vi gjennom veiledning og dialog
med næringsdrivende, ved effektiv bruk av
økonomiske sanksjoner og gjennom god
informasjonsvirksomhet. Vi bidrar også til
at forbrukernes rettigheter ivaretas og at
forbrukerne kan ta informerte valg.

Hvilke egenskaper ser dere etter når dere
ansetter folk?
Vi ser etter engasjerte jurister med god
muntlig og skriftlig fremstillingsevne og
interesse for forbrukerspørsmål.
Vi tilbyr:
Forbrukertilsynet tilbyr vanligvis
traineeopphold, praksisplasser og
skriveplasser for studenter som ønsker å
jobbe med forbruker- og markedsføringsrett.
På grunn av omorganisering og flytting
til Grenlandsområdet i januar 2021, er det
dessverre ikke mulig for oss å tilby dette i
2020.
Deltar på hva under ALD 20120?
Vi deltar på messedagen og ser frem til å
møte deg.

Tilsynet har i underkant av 30 ansatte,
hvorav 20 jurister.
Hva er spesielt med å jobbe hos dere?
Som jurist hos Forbrukertilsynet bidrar du
til å verne forbrukernes interesser i alle
markeder. Vi har masse engasjement, stor
faglig kompetanse og et ungt og sosialt
arbeidsmiljø. De som jobber hos oss får
god kunnskap om både forvaltningen og
næringslivet. Vi er også svært aktive i
internasjonale fora.

arbeidslivsdagene 2020

52

VIL DU VÆRE PRAKTIKANT I FORSVARET?
Forsvarets Logistikkorganisasjon avdeling Stategiske anskaffelser
(FLO SA) har hvert år et gitt antall praktikantstillinger.
FLO Strategiske anskaffelser inngår kontrakter og militære
forsyningsavtaler for Forsvaret og forsvarssektoren. I tillegg leverer
avdelingen rådgivningstjenester innen flere rettslige fagområder
og utfører kontroll og utvikling av anskaffelsesprosesser både mot
leverandører og internt i Forsvaret. Avdelingen forvalter omfattende
kontrakter med både sivile og militære leverandører nasjonalt og
internasjonalt. FLO SA består av åtte seksjoner, herunder Merkantil &
Juridisk seksjon som har ansvaret for praktikantordningen.
Som praktikant vil du få god innsikt i
arbeidshverdagen til juristene i avdelingen.
Juristene arbeider innenfor et vidt spekter av ulike
rettsområder med hovedvekt på kontraktsrett og
offentlige anskaffelser og tilhørende rettsområder
som erstatningsrett, EU/EØS-rett mv. Som
praktikant vil du
blant annet kunne bidra med juridiske utredninger,
tolke og utforme kontrakter, delta i forhandlinger
med Forsvarets leverandører og holde interne
presentasjoner. Juristene i FLO SA har et godt
sosialt og faglig miljø på tvers av seksjonene.
Praktikantoppholdene har en varighet på 4 – 6
uker, med mulighet for forlengelse i enkelte
tilfeller. Praktikantoppholdene vil gjennomføres
høsten 2019, eventuelt våren 2020. Konkrete
datoer avtales i det enkelte tilfellet. Arbeidsstedet
er Kjeller utenfor Lillestrøm. Vi deltar i
intervjuordningen og vil gjennomføre intervjuer
etter ALD. Praktikantordningen er vår viktigste
rekrutteringskanal, og mange av våre jurister har
tidligere vært praktikant i Forsvaret.
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Hva ser vi etter?
•
En som ikke er redd for å ta ansvar
•
Gode faglige resultater, men riktig motivasjon
og entusiasme vektlegges
•
Gode samarbeidsevner og
samfunnsengasjement
•
Løsningsorientert
•
Motivasjon til særlig å jobbe med offentlig
anskaffelser og kontraktsrett
•
Ser på Forsvaret som en interessant
arbeidsplass
•
For størst mulig utbytte av oppholdet
ønskes det at studentene har vært gjennom
kontraktsrett og obligasjonsrett
HAR DU SPØRSMÅL ELLER HENVENDELSER
ANGÅENDE PRAKTIKANTORDNINGEN?
Kontakt jurist Helene Bjerke
helbjerke@mil.no
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De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste
teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell har ansvar for
å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ
evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly
og teknologiske løsninger. Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer, og vi
forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og
sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.
Forsvarsmateriell har rundt 1400 ansatte, med både sivil og militær
spisskompetanse. Vi har fem leveranseavdelinger: Maritime kapasiteter,
Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter. Våre
hovedlokasjoner er Oslo, Bergen, Kolsås i Bærum og Kjeller like utenfor Lillestrøm,
men du finner oss også en rekke andre steder i inn- og utland.
Våre mange jurister og advokater arbeider innenfor et bredt spekter av ulike
rettsområder, med hovedvekt på kontraktsrett og offentlige anskaffelser, samt
tilhørende rettsområder som EU/EØS-rett, erstatningsrett mv.
Forsvarsmateriell rekrutterer både nyutdannede og erfarne jurister. Vi legger vekt på
gode juridiske kunnskaper, god samarbeidsevne og innsatsvilje. Vi kan skilte med et
spennende tverrfaglig arbeidsmiljø og relevante arbeidsoppgaver.

Les mer om oss på www.forsvaret.no/forsvarsmateriell
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Advokatfirmaet Føyen Torkildsen består av
løsningsorienterte og engasjerte juridiske
spesialister med bred kompetanse innen
Eiendom, Entreprise, IKT Media, Arbeidsliv
og Corporate. Vi tilbyr forretningsjuridisk
kompetanse og rådgivning med fokus på
helheten og sluttresultatet over tid.
Basert på innsikt, dyktighet og proaktivitet
skal vi sikre at våre oppdragsgivere, våre
medarbeidere og vårt selskap samlet utgjør
en forskjell og ligger foran.
Vi ønsker å være en forretningspartner
– en som er med på å løse de juridiske
problemstillingene våre kunder har
innenfor våre spesialistområde - alltid
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basert på forretningsforståelse og
fokus på helheten. Sammen skaper vi
verdiøkende løsninger.
Som selskap kjennetegnes vi av
personer som er fremoverlente og
troverdige, stolte og inspirerende, med
solid faglig kompetanse.
Hos oss får du spennende
arbeidsoppgaver og mye ansvar - Vi er
like opptatt av din egen utvikling som
du selv er.
Hos Føyen Torkildsen skal de ansatte
Trives, Utvikles og Utfordres.
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Gatejuristen
- gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer

Gatas Økonom
- gratis rettshjelp og økonomirådgivning til folk som har eller
har hatt rusproblemer

Vil du bli en av oss?
Gatejuristen med avdelingen Gatas Økonom er en landsdekkende
frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vi
rekrutterer nye frivillige jus- og økonomistudenter våren 2020.
Våre saksbehandlere er studenter som jobber frivillig i 20% stilling
gjennom to semestre. Hver student får tildelt en erfaren jurist som
blir deres teamleder og nærmeste sparringspartner. Vi holder til i
moderne lokaler i Jusshuset i Skippergata ved Karl Johans Gate.
Oppstart for nye frivillige vil være i august 2020.
Vi tilbyr:
• Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
• Ansvar for egne saker
• Juridiske utfordringer og unik erfaring
• Tett oppfølging av jurister og advokater
• Et nettverk på rundt 250 jurister, advokater, jus- og
økonomistudenter
• Muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv
Søknadsfrist: 01.03.2020. Søknad, CV og karakterutskrift sendes til
post@gatejuristen.no.

Kontaktinformasjon
Gatejuristen

Les mer om oss og søknadsprosessen på gatejuristen.no, eller følg
oss på Facebook og LinkedIn.

Line Brekke Andersen
91 82 20 40
Gatas Økonom
Marius Rønne
97 77 09 11
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Glittertind er et nisjefirma innen sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre.
Alle våre advokater jobber daglig med kommersiell tvisteløsning i ulike former, herunder
forhandlinger, ulike former for mekling, samt gjennomføring av rettssaker for så vel
ordinære domstoler som voldgift.
I Glittertind skal vi drive advokatvirksomhet på en bærekraftig måte. Dette innebærer at vi
tenker langsiktig, både overfor klienter og ansatte. Vi tror på hardt arbeid og faglig
dyktighet, og er her for klientens skyld – ikke omvendt.
Hos oss får du jobbe i et ungt og dynamisk miljø. Vil tilbyr en fleksibel arbeidshverdag, hvor
du vil få mange spennende utfordringer. Vi er på utkikk etter nye medarbeidere, og håper du
tar turen innom standen vår for en hyggelig prat.
Vi har en løpende traineeordning, og oppfordrer deg til å søke.
Våre satsningsområder:
•
•
•
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Sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre
Energi og industri
Entreprise
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Grette er et dynamisk advokatfirma med omtrent 70 advokater som har røtter
tilbake til 1887, og holder til i flotte lokaler på Filipstad Brygge i Oslo. Vi dekker hele
det forretningsjuridiske området og jobber hver dag for å møte kundenes behov
for relevant advokatbistand som bidrar til deres verdiskapning. I Grette har vi en
flat firmastruktur som sørger for tett samarbeid mellom fullmektiger, advokater,
partnere og øvrige ansatte. Dette skaper samspill mellom spesialistene i firmaet,
gode prosesser og gjennomføring av prosjekter som sikrer strukturerte leveranser
av høyeste kvalitet.
Vi har en løpende traineeordning og søker engasjerte, ambisiøse og dyktige
kandidater. Hos oss får du utfordret deg selv, og samtidig bli en del av et sterkt
forretningsjuridisk fagmiljø med spennende klienter og godt arbeidsmiljø.
Studenttilbud
•
Trainee
•
Markedstrainee
•
Kveldsvakt/resepsjon
•
Studentsekretær
•
Manuduksjoner
•
Veiledere til prosedyrekonkurransen
•
Gretteskolen
Vi gleder oss til å se deg på standen vår på ALD 14. februar!
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Vil du være med å videreutvikle oss?
Hammervoll Pind er et advokatfirma
som er spesialisert mot eiendoms- og
entreprisebransjen, og har et sterkt
kompetansemiljø innen restrukturering
og maritim juss. Vi har samlet advokater
med spesialkompetanse innen rettsfelt
som eiendomsbransjen etterspør.
Det gjør oss til en totalleverandør av
juridiske tjenester til eiendoms- og
entreprisebransjen.
De ansatte i Hammervoll Pind bidrar
til utvikling av firmaet gjennom
engasjement og dyptgående kunnskap
om bransjene vi opererer innenfor.

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

Du møter to av våre representanter fra traineeutvalget på stand:

Rikke Dehn Andersen
Advokat
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Kristian Ellstrøm
Advokatfullmektig
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Advokatfirmaet Haavind er et
av Norges ledende fullservice
advokatfirmaer. Vi dekker hele
spekteret av juridiske tjenester og
bistår flere av de største aktørene
innen norsk og internasjonalt
næringsliv. Teknologi og digital
utvikling ligger i kjernen av vår
virksomhet. Vi har et sterkt og
inkluderende fagmiljø og mange
dyktige kollegaer å spille på.
Som nyansatt fullmektig hos oss
vil du få en fadder med tydelig
oppfølgingsansvar. Vi lover deg en
bratt læringskurve og tidlig ansvar,
med god støtte fra faddere, partnere
og erfarne advokater. Alle ansatte
har egne mål- og utviklingsplaner
som følges opp gjennom hele året.
Våre advokater får løpende relevante
kurs og forelesninger gjennom
Haavindskolen. Vi har omfattende
prosedyrevirksomhet, og et godt
samarbeid med Barnas Jurist. De
fleste av våre advokatfullmektiger får
sakene sine innen to år.

Vi er stolte av vårt gode
arbeidsmiljø. Vi reiser på firmaturer
og avdelingssamlinger, og vi har
flere faglige, sportslige og sosiale
sammenkomster.
Vi motiveres av verdiene
engasjement, dyktighet,
samarbeidsglede og humor. Sammen
deler vi disse verdiene, samtidig som
vi tar vare på det som gjør oss unike.
Mangfold skaper en arena hvor vi
utfyller hverandre og leverer som
Haavind.
Vårt samarbeid med Barnas Jurist
gir oss muligheten til å bidra med
juridiske tjenester og hjelpe de som
trenger det mest. Som ansatt vil du
ta del i dette arbeidet og få
muligheten til å sette ditt preg på
samarbeidet.
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Vil du bli kjent med oss?
Få en smakebit på hvordan det er å jobbe som
forretningsadvokat i et profesjonelt, men uformelt miljø.
Som student kan veien til arbeidslivet virke litt lang, og det kan være verdifullt og lærerikt å
komme på innsiden av et advokatfirma før du er ferdig med studiene. Med vår traineeordning
får du muligheten til å se hvordan hverdagen som advokatfullmektig er. Som trainee
hos oss blir du naturlig en del av et inkluderende arbeidsmiljø med mye engasjement,
samarbeidsglede og humor! Bli en del av vårt sterke fagmiljø som ønsker å se deg lykkes.
Vi har fortløpende opptak av traineer.
Søk i dag!

Lik og følg haavind_student på sosiale medier

Facebook

Instagram

LinkedIn

Advokatﬁrmaet Haavind
Advokatﬁrmaet for virksomheter i endring og digital utvikling

Advokathjelp for folk flest
HELP tilbyr advokathjelp gjennom
forsikring, og våre kunder betaler ikke
timepris. Vi er Norges største advokatmiljø
for privatmarkedet, med god tilgang til
prosess. Hos oss blir du del av et ungt og
tungt fagmiljø der ansvar og lagånd skaper
fornøyde kunder og kolleger.

Mer enn 500 000 kunder gir faglige utfordringer og meningsfulle arbeidsdager. Fornøyde kunder er vår viktigste drivkraft, og
2 av 3 forteller at de ikke ville ha kontaktet
advokat uten advokatforsikring, av frykt for
regningen. HELP er en arbeidsplass hvor du
som advokat kan kombinere en spennende
karriere med et liv utenfor jobben.

Medlemmer i 16 LO-forbund har
advokatforsikring fra HELP som kollektiv
medlemsfordel, og mer enn halvparten
av alle boligkjøpere tegner HELP
Boligkjøperforsikring for å sikre likevekt
mellom kjøper og selger i bolighandelen.
Bedrifter kan få advokathjelp gjennom
HELP Advokatforsikring Bedrift.

I tillegg kan du forvente:
• et godt sosialt og sterkt fagmiljø med
stor vekt på kunnskapsdeling
• stort sakstilfang, selvstendighet og
tilgang til prosess innenfor varierte
rettsområder

HELP fortsetter veksten og trenger flere
flinke folk fremover. Sammen skal vi gjøre
advokattjenester tilgjengelig for alle!

Du finner oss i moderne lokaler i Oslo
sentrum. Med kontorer i Stockholm
og København tilbyr HELP også
advokattjenester til svenske og danske
kunder.

Advokatforsikring gjelder privatlivets
viktigste rettsområder: familie- og
arverett, kjøpsrett og fast eiendom,
samt ved identitetstyveri, netthets og
førerkortbeslag.

Vil du vite mer om å jobbe i HELP? Hør
podkasten ”Ny i HELP” på helppodden og
Spotify.podbean.com eller på HELP.

• Ingen håndterer flere saker etter
barneloven
• Ingen har flere arvesaker
• Ingen representerer flere boligkjøpere
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Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle boligeiere.
Vi har 228.000 medlemmer som bor i enebolig, rekkehus, leiligheter,
sameier, og borettslag.
Juridisk avdeling gir advokatbistand og råd til våre medlemmer. Avdelingen
består for tiden av 11 advokater og ca. 30 jusstudenter som hver jobber en
dag i uken.
En jobb i Huseierne gir ekspertise på et rettsområde som etterspørres i
stadig større grad, og gir en god arbeidserfaring som gir et fortrinn når
man skal ut i fast jobb.
Huseierne er stadig på jakt etter dyktige studenter og ansetter mange nye
hvert semester.
Vi ser frem til å møte deg på arbeidslivsdagen!
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KORT OM HJORT
Advokatfirmaet Hjort har levert juridisk presisjon siden 1893 og tilbyr
en unik kombinasjon av forretningsjus, personjus, strafferett og
prosedyre. Vi bistår forretningsklienter, offentlige og private klienter
med rådgivning og prosedyre innenfor alle sentrale rettsområder.
Hjort har ca. 90 advokaterog advokatfullmektiger.

Prosedyre og tvisteløsning

Traineeordning

Firmaet er anerkjent som et av landets
ledende prosedyrefirmaer. Våre advokater
prosederer mange hundre rettssaker årlig
innenfor både sivilrett og strafferett
– hele 17 av våre advokater har møterett for
Høyesterett.

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 varer normalt
i fire uker.

Forretningsjus

Skriveplass

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

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

Personjus

Fagdager

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

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

Hjort er hovedsponsor av ELSA Oslos Prosedyrekonkurranse
Besøk oss på vår stand under ALD.
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Hos oss står
spennende
utfordringer i kø
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 som er
bygget rundt personer med en sterk karakter.
Se hjort.no eller følg oss på Facebook og Instagram.

Er du vår neste trainee?
Les mer på www.hydro.com/
jusstudent
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Høyesteretts hovedoppgave er rettsavklaring og rettsutvikling

Om Høyesteretts utredningsenhet…
- Utredningsenheten består av 23 utredere, to protokollsekretærer og en
studentutreder
- Utrederne arbeider først og fremst for Høyesteretts ankeutvalg og for
dommerne i avdeling i henviste saker
- Utrederne behandler anker over dommer, kjennelser og beslutninger i
straffesaker og sivile saker
- I alle sakstyper utredes de materielle og prosessuelle spørsmål

I Høyesteretts utredningsenhet får du…
- spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
- arbeide for noen av landets fremste jurister
- en fleksibel jobb i et ungt og trivelig miljø

Jobb i Høyesteretts utredningsenhet krever…
- meget gode juridiske kvalifikasjoner, blant annet gode eksamensresultat
- evne til å arbeide grundig og effektivt

Vi tilbyr studentvikariat i sommerferien og deltidsstilling som studentutreder.
Søkerne bør ha fullført 3. studieår med meget gode resultater før tiltredelse.
Søknadsfrist for studentvikariat er 1. mars 2020. For nærmere detaljer om stilling
som studentutreder og søknadsfrist, se www.hoyesterett.no
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Start din karriere i Nordens største forsikringsselskap
Visste du at det allerede arbeider mer enn 70 jurister og advokater
bare i If Norge?

Vi gir deg spennende muligheter!

Hvorfor finnes If?

Å jobbe i If er en mulighet til å få en
helt unik start på karrieren. If er en stor,
internasjonal organisasjon, og har som
mål å være Nordens og Baltikums ledende
forsikringsselskap. For å få til det satser vi
på menneskene som jobber med oss.

If forsikrer alt som betyr noe i livet:
mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi
hjelper også bedrifter slik at de kan fungere
som normalt selv om de skulle få en skade.

Skal vi nå våre mål, er vi nemlig helt
avhengige av å ha dedikerte og motiverte
medarbeidere. Da tror vi det er viktig at du
kan være deg selv og at du kan påvirke ditt
eget arbeidsmiljø. I tillegg tror vi at det gir
følgende egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Troverdig
Energisk
Lagspiller
Analytisk
Nyskapende
Nysgjerrig
Resultatorientert
Positiv

Har du noen gang tenkt over hvilken rolle
forsikring spiller i samfunnet vårt? Still
deg selv følgende spørsmål: Hadde du turt å
kjøre bil hvis du var personlig ansvarlig for
alle skader du måtte påføre andre? Eller å
låne 5-6 millioner kroner for å kjøpe et hus
hvis pengene var tapt for all tid hvis huset
brant?
Mange ser på forsikring som et produkt
de må ha, men håper de aldri får bruk for!
Vi vet at uhell inntreffer og vi ser hvilken
betydning våre produkter har når du havner
i den situasjonen du aldri trodde skulle skje
akkurat deg. Derfor jobber vi hver dag med
å gjøre forsikring enklere å forstå og utvikle
produkter som møter nye behov. Dette er
både en spennende – og svært viktig –
oppgave.

Har du lyst til å bidra? Vi er alltid på utkikk etter flinke folk!
Følg med på våre hjemmesider: www.if.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
tilbyr gratis rettshjelp til alle som definerer
seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele
Norge gjennom rettighetsinformasjon,
rettspolitisk arbeid og bistand i konkrete
saker.
Vi kan bistå i saker som omhandler blant
annet barn, familie, arbeid, diskriminering,
trygd, husleie, kommunal bolig,
utlendingssaker, gjeld, vold og fengsel.
Det er til enhver tid 24 jusstudenter som
arbeider som saksbehandlere hos JURK. Vår
daglige leder samt fagrådgiver, er begge
ferdigutdannede jurister. JURK holder til i
Skippergata 23.
Hvorfor jobbe hos JURK?
Et 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.

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. I løpet av året i
JURK gjør vi mye sosialt, som for eksempel å
dra på studietur til utlandet.
Etter et år i JURK vil du få godkjent 30
studiepoeng. Du får støtte fra Lånekassen,
og arbeidet er lønnet. For mer info kom
innom vår stand på ALD eller se www.jurk.no.
Kvalifikasjoner
Du må ha bestått 2. studieår. Det legges
særlig vekt på personlig egnethet og
engasjement. Karakterer har ikke avgjørende
betydning. Både kvinner og menn oppfordres
til å søke. Vi ansetter 12 nye medarbeidere
hvert semester. Søknadsfristen er 1. mai og 1.
november.
Send søknad, CV, karakterutskrift og attester
som én fil til leder@jurk.no

Du får også mulighet til å påvirke
rettstilstanden gjennom blant annet å
skrive artikler og høringsuttalelser, og drive
lobbyvirksomhet rettet mot politikere.
Som saksbehandler vil du jobbe med
både privatpersoner, advokater og
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Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn
19 000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi jobber for å fremme
jusstudenters interesser, og vi støtter medlemmene fra første dag på
studiet og gjennom hele karrieren.

Studenttilbud:
•

Medlemsbladet Juristen syv ganger i året

•

Mulighet til å søke om mastergradsstipend

•

Karriereveiledning

•

Gjennomgang av arbeidsavtaler av advokatkontoret

•

Bank og forsikring. Gratis innbo- og ulykkesforsikring inkludert i
medlemskapet

•

Kurs og arrangement, bl.a. manuduksjon og karrierekveld

•

Andre fordeler og rabattavtaler
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Ønsker du å hjelpe mennesker som virkelig trenger det?
Jussbuss består utelukkende av studenter, og vi ansetter nye medarbeidere hvert
halvår. Å jobbe i Jussbuss er en unik mulighet for studenter til å jobbe med juss i
praksis. I Jussbuss jobber vi med arbeidsrett, trygd- og sosialrett, utlendingsrett,
husleie- og gjeldsrett og fengselsrett. Hos oss får du dine egne klienter som du selv
følger opp.
Som medarbeider hos Jussbuss jobber man først ett år heltid. Som
heltidsmedarbeider er man en sentral del av den daglige driften. Arbeidet går blant
annet ut på å behandle saker og å jobbe rettspolitisk for våre klientgrupper. Etter
dette følger et halvt år som deltidsmedarbeider.
Arbeidshverdagen hos Jussbuss er veldig variert og arbeidsoppgavene vil innebære
alt fra saksbehandling av enkeltsaker til rettspolitisk arbeid og generell drift av
organisasjonen. Vi drar også på seminarer, møter, debatter og lignende. Hos oss har
man mulighet til å hjelpe de som har størst behov på rettshjelp.
Man må ha bestått 2. studieår av profesjonsstudiet i rettsvitenskap for å kunne
jobbe hos oss. Karakterer har ikke avgjørende vekt. Det legges særlig vekt på
personlige egenskaper og engasjement. Etter gjennomført hel- og deltidsperiode
hos oss kan du få godkjent 30 studiepoeng. Du kan lese mer om oss på Jussbuss.no.
Søknadsfristen for våren 2020 er 1. mai. Søknad, CV, attester og karakterutskrift
sendes til leder@jussbuss.no, eller Jussbuss v/daglig leder, Skippergata 23, 0154
Oslo.
Slå et slag for rettsikkerhet og søk jobb hos Jussbuss!
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Vi tilbyr fire ukers praktikant- og industripraktikantstilling,
eksamenskurs, skriveplass med stipend, og
advokatfullmektigstillinger.
Les mer Kluge.no/karriere.
Stavanger | Oslo | Bergen | Hamar
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Kommuneadvokaten
Våre advokater/advokatfullmektiger
• arbeider selvstendig med egne saker
• prosederer jevnlig saker for retten
• gir råd i kommersielle saker og
forvaltningssaker
• håndterer spørsmål av både prinsipiell og mer
praktisk/strategisk art
• arbeider innenfor mange ulike rettsområder
– blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett,
barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige
anskaffelser og arbeidsrett.

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest
største offentlige advokatkontor. Vi er ca.
25 advokater som arbeider med å bistå hele
kommunen.
Oslo kommune er en av landets største
virksomheter, og blant virksomhetene med flest
ansatte, vedtak og kontraktsinngåelser. Det gir
varierte og spennende oppgaver for advokatene.
Vi har et hyggelig og uformelt miljø, med åpne
dører og engasjerte kollegaer!

Vi søker etter traineer for 2020
Som trainee får du
• varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
• være med i retten, i møter og rådgi klienter
• en av kontorets advokater som veileder

Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne til å arbeide selvstendig og engasjement utenfor
studiene. Søkere bør være ferdige med tredje studieår. Traineoppholdet varer fire uker.
Vi håper å se deg på bedriftspresentasjon i våre lokaler 12. februar og på vår stand på messedagen!
Søknad sendes via www.kommuneadvokaten.oslo.kommune.no.
Søknadsfrist 1. mars 2020
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Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve
konkurranseloven. Som ansatt hos oss får du jobbe i et sterkt fagmiljø og i
tverrfaglige team. Vi jobber tett opp mot store parter i norsk næringsliv, og
deltar aktivt i ulike nasjonale og internasjonale fora.
Konkurransetilsynet tilbyr jevnlig faste stillinger for nyutdannede jurister. Kom
og møt oss på stand 14. februar 2020, for å høre mer om utlyst traineestilling
for jusstudenter.
Les mer om oss og sjekk ledige stillinger på konkurransetilsynet.no/karriere
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Gjør deg klar til å satse!
Vi tilbyr studentene:
• Trainee-opphold (Oslo, Bergen og Stavanger)
• Skriveplass (Oslo og Bergen)
KPMG Law Advokatfirma har 140 ansatte, og er spesialisert innenfor skatt, avgift og forretningsjuss. Vi
er en del av KPMGs globale nettverk av spesialister, representert i mer enn 150 land, med over 150 000
engasjerte medarbeidere. KPMG Law gir derfor våre klienter tilgang til lokalkunnskap på et globalt
nivå.
Hos oss jobber du i tverrfaglige team, både lokalt og internasjonalt, i bedrifts- og personmarkedet. Vi
er del av KPMGs kompetansenettverk og kan trekke inn revisjon, økonomisk- og teknologisk rådgiving
for å gi våre kunder helhetlige løsninger. Hos oss er det fokus på digitalisering og morgendagens
advokattjenester.
Nysgjerrig?
?  
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KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største
arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS har hovedkontor i Oslo, 16 kontorsteder
i åtte regioner og et kontor i Brussel.
Kommune-Norges advokatkontor
KS Advokatene er KS’ advokatkontJ  "      
rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand
utføres det medlemsservice og interessepolitisk arbeid. Med 21 advokater er KS Advokatene et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige.
JQ "#   G
• Traineeopphold hos KS Advokatene
• Seks masteroppgave-stipend á 25 000 kroner
Kommune-Norge trenger din juridiske kompetanse
Norske kommuner må forholde seg til mer enn 200 lover og like mange sentrale forskrifter. Det er behov for god tilgang til juridisk kompetanse i kommunene for å sikre riktige
beslutninger og en effektiv bruk av kommunens ressurser. Dette gir nyutdannede jurister
muligheter for å begynne sin karriere over hele landet.
Som jurist i kommune-Norge er du midtpunktet i møtet mellom borger og politikere, og
jobber i skjæringspunktet mellom jus og politikk. Du jobber tverrfaglig og får påvirke
samfunnsutviklingen. I tillegg til faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver kan
kommunesektoren også tilby «work-life balance» og trygge arbeidsbetingelser.
Vil du vite mer om mulighetene som jurist i KS eller i kommune?
Kom innom vår stand på ALD!
!      UUU    UUU 
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Kvale Advokatfirma bistår nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen alle sentrale
forretningsjuridiske områder. Vi er i dag mer enn 100 ansatte ved vårt kontor i Oslo, hvorav 15
advokatfullmektiger.
Til studenten
Som trainee i Kvale vil du få et innblikk i hverdagen til en forretningsadvokat. Du vil få jobbe
med spennende og varierte oppgaver innen flere av våre fagområder. Vi har som mål at alle
våre traineer får ta del i en hovedforhandling, og du vil selvfølgelig bli invitert med på sosiale
arrangementer.
Vi tilbyr også skriveplass og stipend til ambisiøse og dyktige jusstudenter som skal skrive
masteroppgave.
Våre advokater har lang erfaring som veiledere på masteroppgaver, og vi gir deg muligheten til
å få fortløpende tilbakemeldinger og innspill fra den aktuelle faggruppen. Vi kan også hjelpe
deg med tema og spørsmål knyttet til presisering av problemstillingen.
Hva ser vi etter?
For at Kvale skal kunne utvikle seg og fortsette veksten, er vi avhengig av dine innspill, din
kompetanse og dine ferdigheter. Sammen med oss vil du kunne utvikle deg både
karrieremessig og på det personlige plan.
Vår styrke ligger i menneskene og da trenger vi deg som er forretningsorientert, faglig sterk og
god på å bygge relasjoner.
Hvis du i tillegg er utadvendt, er innsatsvillig og tillitsfull er det kanskje nettopp deg vi er på
jakt etter.
For mer informasjon les mer på www.kvale.no/karriere
Vi gleder oss til å møte deg på vår stand under Arbeidslivsdagene.
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Er du vår nye trainee?
Er du student og ønsker å få en forsmak på livet som advokatfullmektig?
Vi er stadig på jakt etter dyktige kandidater, og vi anser vår trainee- og
skriveplassordning som ﬁrmaets viktigste rekrutteringskanal for nye
advokatfullmektiger.

Møt oss på stand under Arbeidslivsdagene!
www.kvale.no

J U R I ST FO R E N I N G E N S H OV E D S P O N S O R
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JURIDISK AVDELING LO
LOs juridiske avdeling er Norges
største juridiske fagmiljø i
arbeidsrett med over 40 ansatte,
hvorav 29 advokater som er
spesialister i arbeidsrettslige
spørsmål, konflikthåndtering og
prosedyre. Avdelingen har god
tilgang på saker for Høyesterett.
Avdelingen er prosesskontor for
forbundene og LO.
Avdelingens hovedoppgaver
• Tariffrevisjoner og
hovedavtaleforhandlinger
• Kollektive tvistesaker
• Juridisk/politisk rådgivning
• Prosesskontor for LO og
forbundene i kollektive og
individuelle saker
• Skolering av forbundenes
sentrale tillitsvalgte
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Studentstilling
Du vil gjennom studentstillingen få et
godt innblikk i hvordan det er å jobbe
som prosedyreadvokat. Studentstillinger
i LO får anledning til å få erfaring fra
de ulike stadier i rettsprosser; fra første
møte til gjennomføring av
hovedforhandling.
Om LO
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er
Norges største lønnstakerorganisasjon.
Over 900 000 medlemmer er organisert
i 25 fagforbund som er tilsluttet LO.
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Lovavdelingen
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for
regjeringen og departementene. Vi jobber med lovgivning på sentrale rettsområder,
har et overordnet ansvar for lovverket og bistår regjeringen og departementene i
juridiske spørsmål, blant annet gjennom tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Vi
deltar og forhandler også 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.
Vi jobber med dagsaktuelle og spennende problemstillinger, ofte i skjæringsfeltet
mellom juss og politikk. Våre ansatte deltar i mye internasjonalt arbeid, og det er
mulighet for å reise mye hvis man ønsker det.
I Lovavdelingen er det høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning. Vi kan
tilby et veldig hyggelig miljø og dyktige kollegaer. Å jobbe i Lovavdelingen gir en
unik mulighet til å bidra til utformingen av morgendagens regelverk, og dermed
også til å forme samfunnet.
Vi ønsker oss flinke jurister som ønsker å jobbe med faglig utfordrende spørsmål,
som er selvstendige, utadvendte, samarbeidsdyktige og gjerne har interesse for
internasjonalt arbeid.

Les mer på
www.lovavdelingen.no/jobb
Studenttilbud:
• Praktikant
• Manuduksjoner
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Besøk oss under arbeidslivsdagene!
Advokatfirmaet Lund & Co er et
spesialistfirma i sterk vekst.
Vi driver omfattende
prosedyrevirksomhet, og seks av
partnerne har møterett for Høyesterett.
Vårt hovedfokus er på fornybar energi,
miljø og naturressurser. Rettsområdene
omfatter foruten energi- og miljørett,
selskaps- og skatterett, fast eiendoms
rettsforhold, ekspropriasjon, plan og
bygningsrett, entrepriserett, EU-/EØSrett, arbeidsrett, medier, ytrings- og
kommunikasjonsfrihet, prosedyre og
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tvisteløsning. Med 26 advokater
og fullmektiger er vi et av landets
største juristmiljøer for energi- og
miljørett. Vi driver omfattende
rettspolitisk arbeid for våre klienter
og er ofte i retten.
Vi er opptatt av å ha et godt sosialt
miljø på jobben!
Lund & Co søker deg som har
meget gode faglige kvalifikasjoner,
entusiasme, gode samarbeidsevner og
samfunnsengasjement. Vi engasjerer
studentpraktikanter gjennom hele
året.
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NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000
medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter,
og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot
og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.
Det er mange spennende stillinger for jurister i NAV. Rundt 900 jurister
jobber i NAV fordelt over hele landet. Juristene jobber bl.a. i Arbeids- og
velferdsdirektoratet, i NAV-kontor, NAV fylkeskontor, NAV Arbeid og ytelser, NAV
Kontroll, NAV Klageinstans og NAV Økonomi. Les mer om å jobbe i NAV og sjekk
ledige stillinger på www.nav.no/jobbeinav

Hvorfor bør du jobbe i NAV?
1. Du får meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver
2. Du kan være med å hjelpe enkeltmennesker
3. Du får jobbe i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
4. Du kan få store utviklingsmuligheter
5. Du får viktig og positiv arbeidserfaring
6. Du får jobbe med engasjerte og kompetente kolleger og ledere
7. Du får muligheter for arbeid i hele landet
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Kort om Nordea Group Legal:
Nordeas juridiske avdeling består av
omtrent 200 advokater og assistenter
i fire nordiske land, hvorav vi i Norge
er omkring 30 advokater. I tillegg har
vi advokater lokalisert i Singapore og
New York. Som ansatt i Group Legal i
Nordea, har man med andre ord både
et stort faglig miljø og en internasjonal
rettet arbeidshverdag. Sammen med
våre nordiske kollegaer har vi som
ambisjon å være Nordens ledende
finansjuridiske fagmiljø.
Arbeidshverdagen i Group Legal:
Group Legal bistår konsernet med
et vidt spekter av juridiske spørsmål
som oppstår i bankens virksomhet,
herunder bistand i forbindelse med
transaksjoner, implementering
av nytt regelverk, oppfølgning av
kunder, nye produkter og digitale
løsninger. Vi jobber tett sammen
med våre utenlandske kollegaer og
håndterer transaksjoner og juridiske
problemstillinger i samarbeid på tvers
av landegrensene. Som ansatt i Group
Legal, er du med på å videreutvikle
Nordea, i en bransje som gjennomgår
store og spennende endringer.

jusstudenter som er ferdige med 3.
avdeling. Traineen får en dedikert
mentor som vil gi tett oppfølgning og
faglig veiledning og vil få anledning
til å arbeide med et bredt spekter
av saker innen bank og finans; alt
fra finansiering og restrukturering
til saker om personvern og arbeid
med bekjempelse av hvitvasking.
Informasjon om søknadsprosess finner
du på Thommessens hjemmeside.
Når vi ansetter:
Når vi ansetter nye medarbeidere
søker vi kandidater med sterk faglig
bakgrunn som er nysgjerrige, med gode
analytiske evner og som har lett for å
sette seg inn i nye problemstillinger.
Samtidig fokuserer vi på samarbeid og
evne til å yte god service.
Vi ser frem til å møte dere på
Arbeidslivsdagene og ønsker
velkommen til Tematirsdag med
temaet legal tech 4. februar 2020 kl. 19
i våre lokaler i Essendrops gate 7.

Trainee samarbeid med Thommessen:
I samarbeid med advokatfirmaet
Thommessen tilbyr Nordea et
eksklusivt trainee-program for
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Vil du jobbe med menneskerettigheter?
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) tilbyr to praktikantstillinger med opptil
fem ukers varighet. Én med ansettelse august/september 2020, og én med ansettelse
januar/februar 2021. Vi tilbyr også skriveplass for masterstudenter.
Menneskerettighetene er relevante for de fleste rettsområder som angår forholdet mellom
stat og individ. Som praktikant i NIM får du jobbe med et bredt spekter av underliggende
fagområder, deriblant sivil- og straffeprosess, utlendingsrett, ytringsfrihet, barnerett,
urfolksrett og næringsliv. Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å utrede menneskerettslige
problemstillinger, blant annet i tilknytning til lovforslag, temarapporter, årsmelding til
Stortinget og rapportering til FNs menneskerettighetskomitéer. Du vil også kunne få
arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjonsoppgaver, som kronikkskriving, foredrag og
seminarer.
Hvem er vi?
NIM er Stortingets uavhengige kontrollorgan for menneskerettigheter. Vår hovedoppgave
er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. NIM gir blant annet råd og
anbefalinger til Stortinget og regjering i menneskerettslige spørsmål. Arbeidet omfatter
også overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge, samt rapportering om
menneskerettighetene til Stortinget og FNs menneskerettighetskomitéer. Institusjonen er
fordelt mellom to kontorer, et hovedkontor i Oslo og et kontor i Kautokeino.
Hvem ser vi etter?
Du må ha interesse for menneskerettigheter, trives med et høyt arbeidstempo og være
fleksibel. I tillegg må du ha fullført 3. studieår på master i rettsvitenskap med gode
resultater.
Hvordan kan du søke?
Søknad med CV og karakterutskrift kan sendes til info@nhri.no.
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NPE – det største fagmiljøet innen
pasientskaderett i Norge
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
er en statlig etat underlagt Helse- og
omsorgsdepartementet. Vi behandler
erstatningskrav fra pasienter, som
mener de har fått en skade etter
behandlingssvikt i offentlig og privat
helsetjeneste. Saksbehandlingen er gratis
for erstatningssøker.
Tverrfaglig og sterkt fagmiljø
NPE er Norges største fagmiljø innen
pasientskaderett. Våre saksbehandlere
vurderer sakene juridisk opp mot
pasientskadeloven, for å avgjøre
om pasienten har blitt utsatt for
behandlingssvikt og har rett til
erstatning. De ansatte som behandler
erstatningskravene har en variert
bakgrunn, blant annet fra juss, helsefag
og samfunnsfag. Vi har også dyktige
medarbeidere innen statistikk, arkiv,
kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg
har NPE tilknyttet sakkyndige spesialister
på avtalebasis.
God vurderingsevne og empatisk
kommunikasjon
Som saksbehandler i NPE bør du
være interessert i juss og medisin.
Interesse for medisin er en fordel fordi
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du vil håndtere detaljert medisinsk
informasjon og trenger å opparbeide
deg noe kunnskap på området. God
vurderingsevne er nødvendig da du
skal gjøre selvstendige og kvalifiserte
vurderinger innenfor et komplekst
saksområde. Det er også viktig å kunne
kommunisere på en empatisk og god
måte med erstatningssøkere, pårørende
og andre som er involvert i saken.
Utviklende arbeidsmiljø og digitale
løsninger
NPE har 170 medarbeidere og holder
til i et kontorbygg, med sentral
plassering i Oslo. Vi er en IA-bedrift
og legger stor vekt på å ha et sosialt
og trivelig arbeidsmiljø. Vi legger opp
til faglig utvikling for alle ansatte,
og tilbyr jevnlig interne og eksterne
kurs i relevante temaer. Vi utforsker
også nye arbeidsmetoder innenfor
saksbehandlingen og jobber med å
utvikle digitale løsninger. Målet er å
effektivisere saksbehandlingen og tilby
brukerne våre så gode tjenester som
mulig.
Vil du vite mer?
Besøk oss gjerne på nettsidene våre
npe.no, eller søk oss opp på Facebook,
LinkedIn eller Twitter (@NPE_Norge).
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Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er
en stipendorganisasjon fra 1919, som
jobber med å styrke båndene mellom
Norge og Nord-Amerika gjennom høyere
utdanning.
Få akademisk erfaring fra USA med
stipend fra NORAM!
Bygg på din utdanning med en LLM i
USA og få spesialisering og erfaring som
skiller seg ut i mengden.
Masters of Law (LLM) er en
internasjonalt anerkjent jusutdanning
som vanligvis varer ett år. Mange med
en JD-grad (Juris Doctor) går videre til
å ta en LLM når de ønsker å spesialisere
seg. For å kunne komme inn på en
LLM-grad, må du allerede ha fullført en
jusutdanning.
Finn din LLM spesialisering innenfor
international law, business law, human
rights law, intellectual property law,
maritime law, entertainment law etc.
Søk stipend fra NORAM for din LLM
utdanning, stipendbeløp fra $2000$20000!

Drømmer du om praktisk erfaring fra
USA?
Gjennom American-Scandinavian
Foundation (ASF) kan norske studenter
og nyutdannede jusstudenter få
midlertidig oppholdstillatelse (J-1 visum)
i USA for internship/traineeship. Man må
selv finne internship/traineeship, men
ASF vil være såkalt visa sponsor.
Internasjonal erfaring fra internship/
traineeship vil gjøre en stor forskjell på
din CV, ta steget og få det du også!
For mer informasjon om stipend eller om
praktisk erfaring,se vår nettside:
www.noram.no
NORAM deltar på messedagen og vi
gleder oss til å snakke mer om dine
muligheter for utdanning og erfaring fra
USA!
Norge-Amerika Foreningen (NORAM)
Kontakt oss: 23 35 71 60// info@noram.
no
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Politets hovedoppgave er å

imøtekomme publikums behov
for trygghet, lov og orden. Oslo
politidistrikt er landets største
politidistrikt, med ca. 850.000
innbyggere å betjene i Oslo, Asker og
Bærum. Oslo politidistrikt har flere
oppgaver av nasjonal karakter og
spesielle utfordringer som følge av å
være hovedstadspoliti.
Oslo politidistrikt har totalt ca. 3200
ansatte blant annet fordelt på tre
geografiske driftsenheter (Sentrum/
Vest og Øst) som utfører alminnelig
polititjeneste i nærmiljøet. I tillegg
er det flere spesialenheter som
arbeider innen ulike fagfelt. Effektiv
forebygging og oppklaring av
kriminalitet krever et godt samarbeid
på tvers av ulik politikompetanse og
geografiske enheter. Politidistriktet
samhandler i større og større grad
med andre offentlige og private
aktører.

tid oppdatert kunnskap innen ulike
fagområder som for eksempel
kommunikasjon, samfunnsvitenskap,
kriminologi, jus, IT, økonomi,
organisasjon og ledelse.
Ledige stillinger publiseres på
politijobb.no og nav.no.

Krav til kompetanse og
personlig egnethet spesifiseres i
stillingsutlysningene.
En personalpolitisk målsetting
er å oppnå en balansert aldersog kjønnssammensetning og
å rekruttere personer med
minoritetsbakgrunn.
Vi ønsker deg velkommen til å jobbe
sammen med oss i Oslo politidistrikt!
Les mer på www.politi.no/oslo

Oslo politidistrikt trenger til enhver
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Oslo politidistrikt - Felles enhet for sivil rettspleie
Felles enhet for sivil rettspleie
(FSR) i Oslo politidistrikt er
namsmyndighet i Oslo, Asker og
Bærum og har ansvar for sikring av
pengekrav, tvangsrealisasjon, saker
etter gjeldsordningsloven, mv. Vi
er et nasjonalt kompetansesenter
med 70 jurister og totalt 142 ansatte
fordelt på kontorer i Sandvika og
Oslo sentrum. Enheten har en viktig
rolle når det gjelder omsetning
og kredittbaserte ytelser i et
moderne samfunn. Arbeidsoppgaver
og oppgaveløsning er under
kontinuerlig utvikling.
En stilling som namsfullmektig
innebærer selvstendig
saksbehandling innen sikring av
pengekrav og tvangsrealisasjon,
fravikelser og gjeldsordning.
Namsfullmektigene behandler
innsigelser, klager 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
in hold og evne til konflikthåndtering.
Som namsfullmektig bør man ha god
muntlig og skriftlig fremstillingsevne,
samt være beslutningsdyktig, effektiv og
resultatorientert.
Vi kan tilby en utfordrende jobb i et godt
arbeidsmiljø.
Felles enhet for sivil rettspleie engasjerer
ca. 6-8 sommervikarer hvert år. Ledige
stillinger kunngjøres på www.nav.no,
www.jucan.no og www.politiet.no/om/
jobb-i-politiet.

Postadresse:
Arbeidssted:

E-postadr.:
Internettadr.:
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P.b. 2104 Vika
Oslo, Pilestredet 19
0125 Oslo
Sandvika, Kjørbov. 33
Oslo.namsfogd@politiet.no
www.politiet.no
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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:
-

Sommerjobb
Er du:
- Ferdig med tredje avdeling
- Genuint interessert i eiendomsrett
Som sommervikar vil du få innblikk
i hvordan det er å jobbe som jurist i
Plan- og bygningsetaten. Du vil arbeide
med egne saker og delta i prosesser med
avdelingens øvrige jurister.

Besøk standen vår på Arbeidslivsdagene for mer informasjon om dine
muligheter.

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

Som jurist i Plan- og bygningsetaten har
du flere muligheter. Vi søker fortløpende
etter dyktige og motiverte kolleger med
særlig interesse for eiendomsrettslige fag.
Følg med på www.oslo.kommune.no for
ledige stillinger.
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Kontaktinformasjon
Hanne Eline Ruud Kvale
Kompetanseleder
Personal- og kompetanseenheten
Telefon dir.: 947 91 296
Epost: hanne.kvale@pbe.oslo.kommune.no

arbeidslivsdagene 2020

Advokatfirmaet PwC er et av landets største
advokatfirmaer med 229 medarbeidere
fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen,
Kristiansand, Førde, Ålesund, Trondheim
og Tromsø. Som del av det internasjonale
PwC-nettverket, er vi totalt over 12 500
advokater i mer enn 157 land og er dermed
også verdens største nettverk av advokater
og rådgivere.
Våre kjerneområder er skatt, avgift
og forretningsjus. Som ansatt i
Advokatfirmaet PwC vil du bistå nasjonale
og internasjonale klienter innenfor følgende
kompetanseområder:
• Skatterett, herunder nasjonal og
internasjonal selskaps- og personbeskatning
• Selskapsrett
• Kontraktsrett
• Arbeidsrett
• Fast eiendom
• M&A og transaksjonsstøtte
• Transfer pricing
• Nasjonal og internasjonal
merverdiavgiftsrett
• Forretningsjus
• Personvern

Hvorfor velge Advokatfirmaet PwC?
Fordi det rett og slett er et veldig bra sted
å jobbe! Vi har et ungt og dynamisk miljø,
med stor takhøyde og et særlig fokus på å gi
våre medarbeidere en god start på karrieren
både faglig og sosialt. Vi er opptatt av at
våre fullmektiger skal få advokatbevilling så
raskt som mulig. Med kolleger og klienter
over hele verden vil du få en spennende
hverdag hvor ingen dager er like.
Hvem ser vi etter?
Når vi ansetter ser vi etter personer med
faglig interesse, stå-på-vilje og kommersiell
legning.
Kom innom standen vår og bli bli bedre
kjent med oss!

arbeidslivsdagene 2020
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Er du en utfordrer?

PROTECTOR FORSIKRING
Protector leverer forsikring til
bedriftsmarkedet og offentlig sektor, samt
Boligselgerforsikring i Norge. I tillegg
til virksomheten i Norge, har Protector
virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og
Storbritannia.

PRESTASJONSKULTUR
I Protector Forsikring har vi en kultur som er
basert på prestasjon, verdistyring og evne til
å tenke nytt og annerledes.
Vårt mål er å rekruttere, utvikle og beholde de
rette menneskene som kan utfordre oss og
gjøre oss enda bedre.

Protector har hatt rask vekst. I løpet av
de første 13 årene har selskapet vokst
organisk fra null til 4 milliarder kroner
i premievolum og teller i dag over 300
ansatte. Protector har hovedkontor på Aker
Brygge i Oslo.

JURISTER
Vi har i dag om lag 50 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 rekrutterer både nyutdannede og
jurister med relevant erfaring. Vi ser etter
motiverte og faglig dyktige medarbeidere
som kjenner seg igjen i våre verdier:
troverdig - innovativ - modig -engasjert.
Disse er grunnleggende for kulturen
i Protector, og vi gjør vårt beste for å
etterleve verdiene i alt i gjør.

Det kommer daglig inn en mengde saker som
vi løser gjennom rådgivning på telefon, i
møter, eller ved å ta opp i rettssystemet.
Ønsker du advokatbevilling kan Protector være
stedet for deg.

MULIGHETER FOR STUDENTER
Er du interessert i sommer- og/eller deltidsjobb hos oss? Eller kanskje du vil jobbe
som advokatfullmektig med stor tilgang til juridiske prosesser?
Vi tar løpende imot søknader via vår karriereside protectorforsikring.no.
For eventuelle spørsmål ta kontakt på e-post: hr@protectorforsikring.no
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REGJERINGSADVOKATEN
Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor og kan tilby Norges fremste
prosedyremiljø i sivile saker.
Vi fører rettssaker i alle landets domstoler, samt i EMD og EFTA-domstolen.
Våre oppdrag gjelder ofte dagsaktuelle saker av stor samfunnsmessig
betydning.
Vi er omtrent 50 advokater og advokatfullmektiger med god balanse i kjønn
og alder. Mange av våre advokater har møterett for Høyesterett.
Vårt arbeid spenner bredt over flere rettsområder, særlig sivilprosess,
forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, EØS og menneskerettigheter.
Våre unge advokater og advokatfullmektiger får gå i retten med egne saker
fra første stund. Vi legger også til rette for samarbeid om større saker.
Regjeringsadvokaten har en praktikantordning. Les mer på våre
hjemmesider: regjeringsadvokaten.no.

arbeidslivsdagene 2020
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Trainee i
$   ?UWX

Med over 200 ansatte er Advokatfirmaet PwC et av landets største
advokatfirmaer, og med kontorer i mer en 157 land, blant de
ledende internasjonale miljøene innenfor kjerneområdene skatt,
avgift og transaksjonsstøtte. I tillegg til skatt og avgift, tilbyr vi
også tjenester innenfor flere forretningsjuridiske områder. Vi har
løpende trainee-program for deg som er jusstudent og som har
avlagt eksamen på 3. avdeling.
Les mer og søk på www.pwc.no/karriere

4. februar
T E M AT I R S D A G
EQUINOR, THOMMESSEN OG GLITTERTIND
INVITERER TIL BEDRIFTSPRESENTASJON
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Ræder er et forretningsjuridisk advokatfirma
med rundt 60 kompetente og erfarne
advokater. Vi er opptatt av å rekruttere de
smarteste unge hodene, som er nøkkelen til at
vi i snart 70 år har gitt verdifulle råd til store
og små bedrifter i både inn- og utland. Vår
erfaring viser at samarbeid er middelet for å
finne de beste løsningene og nå felles mål.
Det gjelder gjennom et nært partnerskap med
våre kunder, men også ved at vi tilrettelegger
for at våre ansatte kan prestere sammen.
Hos Ræder får du tidlig ansvar og spennende
arbeidsoppgaver. Gjennom et tett samarbeid
med erfarne advokater, krevende utfordringer
og deltagelse i kundemøter og i retten, legger
vi til rette for at du utvikler deg og får fart på
karrieren!
Hos oss kan du jobbe med:
• Arbeidsrett
• Børs og selskapsrett
• Forsikring og erstatningsrett
• IPR
• Konkurranserett, offentlige anskaffelser
• Næringseiendom, Entreprise
• Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett
og samfunnskontakt

• Restrukturering og insolvens
• Shipping, marine og transport
• Skatt og avgift
Tilbud for deg som fortsatt studerer
• Trainee-ordning
• Skriveplass
• Manuduksjoner
• Forhandlingskonkurransen
Vi er alltid på jakt etter kloke hoder, som
har den rette miksen av faglig interesse
og kunnskap, og menneskelige og sosiale
egenskaper. Vi har en flat struktur, godt
arbeidsmiljø og et sterkt fokus på at våre
fullmektiger får sin advokatbevilling
innen tiden. Vi legger vekt på karakterer,
personlig egnethet, søknad, verv og
engasjement i tillegg til jobberfaring.
Vi ser frem til å møte deg på ALD! Kom
innom vår stand, få informasjon og søk på
vår trainee-ordning.
Få en perfekt start på et godt lag! Følg
oss i sosiale medier eller gå inn på www.
raeder.no
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Å vinne en stafett krever en perfekt start, et
høyt tempo og godt samarbeid underveis.
Slik er det også når du som juss-student eller
      
Hos Ræder får du tidlig ansvar og spennende
arbeidsoppgaver. Gjennom et tett samarbeid
med erfarne advokater, krevende utfordringer
og deltagelse i kundemøter og i retten, legger
            
karrieren!
Nysgjerrig på jobbmulighet, skriveplass eller
vårt traineeprogram? Ta kontakt.

%HZSOEXƪVQEIX6¨HIV
VEIHIVRS

Sammen om det

SANDS er et av Norges største og mest velrenommerte
forretningsadvokatfirmaer med over 200 medarbeidere og kontorer i Oslo,
Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Vi har store
vekstambisjoner og klare mål. Vi er et firma hvor faglig kvalitet, trivsel,
glede og entusiasme er bærebjelker i vår kultur.
Vi ønsker dere velkommen til bedriftspresentasjon onsdag 12. februar kl. 19
i våre lokaler i Cort Adelers gate 33.

Følg oss gjerne på våre karrieresider, Facebook og Instagram for å bli bedre
kjent med oss!

arbeidslivsdagene 2020
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Er du nysgjerrig på
en karriere i SANDS?
Bli kjent med oss gjennom:
• SANDS traineeprogram
• SANDS prosedyredag
• SANDS lynkurs
Vi ser frem til å møte dere på ALD!
Hilsen oss i SANDS

Oslo | Bergen | Stavanger | Trondheim | Tromsø | Ålesund | Tønsberg

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i alle de
største byene i Norge, samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger
varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk
spisskompetanse.
Vi mener at et mangfoldig og allsidig team er best posisjonert for å gi strategisk juridisk
rådgivning. Derfor fokuserer vi på å tiltrekke, videreutvikle og beholde profiler med ulik
bakgrunn og erfaring. Hos oss får du varierte muligheter for karriere- og kompetanseutvikling,
og du blir en del av et inspirerende og inkluderende arbeidsmiljø.
Studenttilbud:
I Simonsen Vogt Wiig kan du starte din karriere allerede som student. Våre tilbud til
jusstudenter gir praktisk erfaring og innsikt i en forretningsadvokats hverdag.
Et traineeopphold hos oss varer normalt i 4-5 uker. Som trainee får du arbeide med reelle
saker innenfor flere av våre fag- og bransjeområder. I tillegg blir du naturligvis invitert med
på firmaets sosiale samlinger og arrangementer i traineeperioden. Vi tilbyr også skriveplass
til studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor et tema som er relevant for våre
fagområder. Vi holder jevnlig forelesninger, seminarer og manuduksjoner for studenter i våre
lokaler på Filipstad brygge.
Hvis du kunne tenke deg å
bli en del av et miljø som har
satt seg som mål å heve listen
for advokattjenester, hører vi
gjerne fra deg.
Send en mail til vårt
rekrutteringsteam på:
student@svw.no
En henvendelse er alltid
velkommen!
www.svw.no
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Vi investerer i innovasjon og digitalisering
Simonsen Vogt Wiig er et ledende advokatﬁrma innenfor digitalisering. Vår strategi er å være ‘ﬁrst mover’ innenfor digital
innovasjon i Norge. Derfor har selskapet over mange år gjennomført utstrakt testing og utvikling av nye løsninger. Våre
advokater er sterkt involvert i prosessene, og vi gjennomfører
nye pilotprosjekter for å identiﬁsere verktøy som kan være av
verdi for våre klienter og advokater.
Vil du høre mer om hvordan vi jobber med innovasjon og digitalisering? Kom på vår presentasjon på Tematirsdag i legal tech
tirsdag 4. februar.

”Hos oss i Simonsen Vogt Wiig får man være med
på å utvikle og påvirke ﬁrmaets måte å arbeide
på. Jeg synes det er veldig gøy at det gis mange
muligheter til å dyrke interessen for teknologi.
I tillegg har vi et fantastisk samhold. Skal vi klare
å levere på et høyt nivå, må vi også ha det bra på
jobb!”
- Helene Hermansen, Fast advokat, Oslo

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

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

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

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

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

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

Som trainee i Selmer gir vi deg svært gode muligheter til å utvikle deg. Du får tett oppfølging av erfarne
advokater med mål om at du skal få utnyttet ditt potensial. Hos oss får du jobbe med et bredt spekter av
saker innenfor den forretningsjuridiske disiplinen. Vi tar gjerne imot din søknad.
Se hele studenttilbudet på selmer.no/karriere eller følg oss på Facebook og Instagram.
Selmer er et av landets fremste advokatfirmaer med ca. 190 medarbeidere, med kontorer i Oslo og
Stavanger. Vi tror på tverrfaglig kompetanse. Vi løser komplekse utfordringer der jussen er én del
av en større forretningsmessig helhet.
Vi er anerkjent i bransjen for vår gode kultur med god takhøyde og flate strukturer. Vår
entusiasme smitter over på dem vi jobber med. Vi er nysgjerrige på ny teknologi og har ambisjon
om å være digitalt ledende i vår bransje.
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Velkommen til standen vår under Arbeidslivsdagene!
Sivilombudsmannen kontrollerer at den enkelte borger ikke utsettes for urett fra
forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten
til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.
Dette skjer både ved behandling av klager fra innbyggerne og gjennom egne undersøkelser.
Sivilombudsmannen har i tillegg et mandat fra FN med ansvar som nasjonal forebyggende
mekanisme mot tortur.
Sivilombudsmannen har kontorer ved siden av
Stortinget i Oslo sentrum. Vi er ca. 70 ansatte fordelt
på fire juridiske fagavdelinger, en forebyggende
enhet mot tortur og umenneskelig behandling og
en administrasjon. Arbeidsområdene omfatter alle
klagesaker innen forvaltningen og institusjoner der
mennesker er fratatt friheten.
Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om
gangen. Kommuneadvokat og tidligere justisminister
Hanne Harlem ble valgt til ny sivilombudsmann av
Stortinget høsten 2019. Hun tar over etter dr.Juris
Aage Thor Falkanger. Hanne Harlem tiltrer stillingen
01.02.2020. Kontorsjef Bjørn Dæhlin er av Stortinget
konstituert som sivilombudsmann i perioden
01.01.2020 til 31.01.2020.
Som jusstudent kan du søke:
• Timelønnsstillinger
• Sommerjobb
En jobb hos Sivilombudsmannen er høyt verdsatt, og vi scorer høyt på kåringer over populære
arbeidsplasser blant studenter.
Interessert? Vi vil gjerne hilse på deg!
www.sivilombudsmannen.no
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Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig
eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Juridisk tjeneste har som oppgave å ivareta Kartverkets behov for juridisk bistand.
Det innbefatter generelle forvaltningsoppgaver, herunder lov- og forskriftsarbeid,
med særlig vekt på tinglysing innen fast eiendom og borettslag. Tjenesten arbeider
også med matrikkelfaglige spørsmål, kontraktsforhandlinger, arbeidsrett, offentlige
anskaffelser, EU-rett og rådgivningstjeneste innen fagfelt som dekker offentlige- og
privatrettslige spørsmål.
Vi driver utstrakt kursvirksomhet både for interne og eksterne brukere, og juristene
blir ofte forespurt om å være foredragsholdere.
Kartverket har hovedkontor på Hønefoss, der juridisk tjeneste er plassert.
Både eiendomsdivisjonen og juridisk tjeneste tilbyr sommerjobb for jusstudenter.
Studenttilbud:
• Praksisplass
• Sommerjobb
• Timevikar
www.kartverket.no
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Arbeidsoppgaver:
Statens sivilrettsforvaltning er et statlig
forvaltningsorgan som er underlagt
Justis- og beredskapsdepartementet
og har direktoratsfunksjon som sentral
vergemålsmyndighet. Vi forvalter
statlige ordninger på tvers av sivil- og
strafferetten, og behandler et stort
antall enkeltsaker som er av vesentlig
betydning for individet. Vi behandler også
saker av mer generell karakter og deltar i
regelverks- og utredningsarbeid på våre
saksområder.
Statens sivilrettsforvaltning har blant
annet vedtakskompetanse innenfor feltene
vergemål, rettshjelp, erstatning etter
strafforfølging og voldsoffererstatning.
Vi har også etatsstyringsansvaret
for Kontoret for voldsoffererstatning
og for fylkesmennene på områdene
vergemål og rettshjelp. Videre forvalter
vi garantiordningen for bobehandling
ved mistanke om økonomisk kriminalitet
og tilskuddsordningen for spesielle
rettshjelpstiltak.
Statens sivilrettforvaltning utøver
også sekretariatsfunksjon for
Erstatningsnemnda for voldsofre,
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag,
Den rettsmedisinske kommisjon,
Barnesakkyndig kommisjon,
Barnevernets tvisteløsningsnemnd,
Konkursrådet og Kontrollutvalget for
kommunikasjonskontroll.
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Ansatte/beliggenhet:
Statens sivilrettsforvaltning har for tiden
om lag 70 medarbeidere, flertallet er
jurister og holder til i Oslo og på Hamar.
Hva vi ser etter når vi ansetter:
Vi rekrutterer både nyansatte og personer
med relevant erfaring. Vi ser etter
personer med god juridisk kompetanse,
gode samarbeidsevner og innsatsvilje.
Hvorfor bør du velge oss:
Statens sivilrettsforvaltning er et
kompetansesenter på våre fagfelt og
kan tilby varierte, meningsfylte og
utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt
juridisk fagmiljø. Vi er en arbeidsplass
hvor samhandling og rett kunnskap bidrar
til den optimale arbeidsprestasjonen,
med fokus på utvikling av den enkelte
medarbeider.
Deltagelse under Arbeidslivsdagene:
Statens sivilrettsforvaltning vil stå på
stand på messedagen.

Les mer om oss på: www.sivilrett.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!
I Skatteetaten møtes mennesker
med ulik kompetanse- og
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.
Vil du vite mer om det å jobbe i
Skatteetaten? Besøk oss på:
Skatteetaten.no/jobb
Vi ser frem til å treffe deg på
Arbeidslivsdagene 2020!
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ETATEN TRENGER DEG
Skrrrt
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Vi tilbyr traineeordning for viderekomne
studenter og skriveplass for masterstudenter.
Våre traineer får jobbe tett på sak og klient.
Tenden er blant landets største frittstående
 
      
utfører vi oppdrag over hele landet og
bistår også utenlandske klienter i Norge.
Se tendenadvokat.no/jobb
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Tenden er blant landets største advokatfirmaer utenfor Oslo. Fra Vestfold utfører vi oppdrag over
hele landet og bistår også utenlandske klienter i Norge.
Vi er et fullservice forretnings-juridisk advokatfirma som satser på løsningsorienterte tjenester
til konkurransedyktige betingelser. Derfor har vi fokus på å fremme samarbeid, involvering og
spesialisering i tillegg til høy trivsel, raushet og omtanke for hverandre. Det mener vi er med på å
skape et godt arbeidsmiljø og kvalitet i arbeidet som utføres på vegne av klienter.
I Tenden har vi spesialkompetanse på en rekke områder:
•
•
•
•
•
•
•

Entreprise
Fast eiendom
Kommersielle kontrakter
Teknologi og immaterialrett
Arbeidsrett
Selskapsrett og transaksjoner
Shipping

TRAINEEOPPHOLD OG SKRIVEPLASS
Våre traineer får jobbe tett på sak og
klient innenfor flere ulike rettsområder.
Vi har som mål at alle traineer får
muligheten til å delta i forberedelsen og
gjennomføringen av en rettssak i tillegg
til møtedeltakelse og tett samarbeid
med advokatene. Alt for å gjøre
traineeoppholdet spennende, variert og
faglig relevant slik at du som student får
et reelt innblikk i en advokat sin hverdag
her hos oss.
Dersom du har skriveplass hos oss vil
en av våre advokater innen det aktuelle
området bli oppnevnt som veileder. Du vil
få faglig oppfølging, tilgang til aktuelle
saker og juridisk litteratur i tillegg til
gode diskusjoner med erfarne advokater.

•
•
•
•
•
•
•

Arv, familie og generasjonsskifte
Tvisteløsning og prosedyre
Offentlige anskaffelser
Gjeldsforhandling og konkurs
Erstatning og forsikring
Skatt og avgift
Pant og sikkerhetsstillelse

NYUTDANNET
Tenden er et godt alternativ for den som
vil arbeide i et sterkt faglig og hyggelig
miljø utenfor, men likevel nær Oslo.
Mange av våre advokater har bakgrunn
fra store advokatfirmaer og andre store
juridiske miljøer. Andre har solid erfaring
og bakgrunn fra offentlig forvaltning og
fra domstolene. Vårt fokus er å rekruttere
riktig og variert. De faglige erfaringene
og kompetansen advokatene innehar gir
dermed Tenden god kunnskapsbredde.
Hos oss blir du tilknyttet
kompetansegrupper innen dine
spesialområder eller fagfelt du ønsker
å spesialisere deg på. Vi jobber i team
der det er mest hensiktsmessig, men
det er også gode muligheter for, og
en nødvendighet å kunne arbeide
selvstendig.
Ta kontakt for en hyggelig prat
- vi ser frem til å bli kjent med deg!
tendenadvokat.no/jobb
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Advokatfirmaet Thallaug ANS representerer med våre 20 medarbeidere på Lillehammer et unikt
fagmiljø på Indre Østland. Vi leverer juridiske tjenester til både lokale, regionale og nasjonale
aktører innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Etter 100 år i bransjen har vi fortsatt et
kompromissløst fokus på høy faglig kvalitet og integritet. Flere av oss har møterett for Høyesterett.

Karriere i Thallaug
Hos Thallaug vil du bli en del av et anerkjent og sterkt fagmiljø. Hos oss verdsettes og utvikles både
generalister og spesialister. Vi tilbyr et hyggelig og raust arbeidsmiljø hvor det settes pris på en sunn
balanse mellom arbeid og fritid. Lillehammer-regionen frister med sin unike kombinasjon av urbane
kvaliteter, nærhet til natur/friluftsliv og korte reiseavstand til Stor-Oslo og OSL Gardermoen.
Jurist
Vi er stadig på utkikk etter flere dyktige kollegaer
og ønsker å komme i kontakt med deg som er
nysgjerrig, ambisiøs og faglig dyktig. Du har gode
samarbeids- og kommunikasjonsevner og setter
pris på å arbeide i et miljø med fokus på trivsel
og faglig stolthet. Vi ser gjerne at du har noen
års erfaring som jurist, men også nyutdannede
og årets kandidater er velkomne til å søke.
Vi tilbyr svært varierte arbeidsoppgaver og du
vil som advokatfullmektig/advokat få gode
muligheter for spennende prosessoppdrag. For
eventuelle spørsmål kontakt Kristian Tomren:
kt@thallaug.no.
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Trainee
Som trainee hos oss får studenten tilegne
seg nyttig bransjeerfaring, bidra med juridisk
kunnskap samt ta del i saksbehandlingen. Vi
ønsker at våre traineer skal oppleve hverdagen i
et advokatfirma og har fokus på trivsel og læring.
Oppholdet varer normalt i fire uker, og vi har
mellom 8-10 traineer i løpet av året. For eventuelle
spørsmål kontakt Oddvar Myhren Møllerløkken:
om@thallaug.no

Vi gleder oss til å treffe deg under messedagene,
og tar gjerne imot din søknad!
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Det juridiske fakultetet i Oslo er den
største utdanningsinstitusjonen
i landet for jurister og en sentral
aktør innen juridisk forsking. Vi har
som mål å være blant de ledende
juristmiljøene i Norden, og ha en
spisskompetanse i enkelte miljøer
som hevder seg i europeisk toppklasse.

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

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

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

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

Følg med på utlysninger på fakultetets nettside:
http://www.jus.uio.no/om/jobb/studentstillingar/index.html
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LÆR MED OSS
Å jobbe i Thommessen er, og skal være, lærerikt. Fra første dag får du være med
på utfordrende prosjekter. Våre 190 advokater i Oslo, Bergen og London dekker
hele det faglige spekteret innen forretningsjus. Blir du en del av vårt team, får du
jobbe med noen av Norges beste. Fra første dag.
Se alle våre spennende stillinger på thommessen.no/karriere.
VÅRE STUDENTTILBUD
Traineeordning
Fire ukers opphold på vårt kontor i
Oslo eller Bergen.

ThommessenAkademiet
Faglige og sosiale samlinger, egen
mentor, skriveplass og traineeopphold.

ThommessenDagen
Eksamensrettet seminar for studenterpå 3. avdeling.

Metodekurs
Eksamensrettet kurs for studenter på
1. avdeling.

Thommessen // Nordea bank- og
finanstrainee
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Utenrikstjenesten er en internasjonal, moderne
kunnskapsorganisasjon, som i dag teller om lag
2500 medarbeidere, hvorav drøyt 800 er ansatt i
Utenriksdepartementet (UD). Vi er lokalisert på Victoria
Terrasse i Oslo sentrum.
Utenrikstjenesten har to hovedoppgaver:
- Bidra til å utforme og gjennomføre regjeringens utenriksog utviklingspolitikk
- Yte service overfor publikum og norsk næringsliv
Studenttilbud:
Studentpraktikantordning (seks måneder ved norsk
utenriksstasjon)
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Jurist i Rettsavdelingen
Rettsavdelingen er folkerettslig
ekspertorgan for regjeringen og
sentralforvaltningen. Blant avdelingens
sen¬trale oppgaver er å avgi rådgivende
tolkninger om gjel¬dende folkerett og
bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte
gjennom forhandlinger med fremmede
stater.

Vi jobber med:
•
Havrett
•
FN-rett
•
WTO-rett, EØS-rett og handelsrett
•
Traktatrett og immunitetsspørsmål
•
Internasjonal miljørett
•
Menneske- og humanitærrett
•
" #   $ 
•
Sanksjoner og restriktive tiltak
•
Saker for internasjonale domstoler

Rettsavdelingen har behov for juridisk kompetanse
og kunngjør ledige stillinger på: regjeringen.no/ud

4. februar
T E M AT I R S D A G
EQUINOR, THOMMESSEN OG GLITTERTIND
INVITERER TIL BEDRIFTSPRESENTASJON
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www.arbeidslivsdagene.
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fb.com/
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arbeidslivsdagene@
juristforeningen.com

@arbeidslivsdageneoslo

arbeidslivsdagene@
juristforeningen.com

@arbeidslivsdageneoslo
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Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen.
UDI skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til
regjeringen.
Vi skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som
oppfyller vilkårene, får komme til Norge. Samtidig har vi en kontrollfunksjon og
skal se til at systemet ikke blir misbrukt.
Vi behandler søknader om beskyttelse (asyl), besøksvisum, familieinnvandring,
oppholdstillatelser for å arbeide og studere, statsborgerskap, permanent
oppholdstillatelse og reisedokumenter. Vi fatter også vedtak om bortvising og
utvising.
I tillegg har vi ansvar for at alle asylsøkere får tilbud om et sted å bo mens de
venter på at vi skal behandle søknadene deres, og for å finne gode løsninger for de
som vil reise tilbake til hjemlandet sitt.
Les mer om oss på www.udi.no
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ER DU NYSGJERRIG PÅ VERDEN OG EGNASJERT I MENNESKERETTIGETER?
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 i dag ca. 260 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.
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I UNE vil du kunne jobbe med blant annet:

•
•
•
•

Utlendingsrett
Internasjonal rett
Menneskerettigheter
Forvaltningsrett

De fleste av våre saksbehandlere er jurister, men vi
har også medarbeidere med annen
utdanningsbakgrunn, eksempelvis statsvitere,
sosialantropologer, historikere og religionsvitere.
Hos oss får du jobbe i et solid utlendingsfaglig
miljø med godt tilrettelagte arbeidsforhold.
For mer info besøk vår stand på messedagen 14.
februar eller www.une.no
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Wiersholm er spesialister på jus for næringslivet og er et av Norges største og
   )#      
       )   
med både transaksjoner og prosedyre, i tillegg til løpende rådgivning.
[    \#    # 
ansatte får utvikle seg og trives sosialt.
Er du interessert i å bli en drivende dyktig forretningsadvokat og ønsker du å ta
           X!#\#
   G
• Traineeordning – som også omfatter Intrapreneur Intern
(innovasjonstrainee) og Responsible Business Trainee (i samarbeid med
Redd Barna)
• Skriveplass for masteroppgave
• Deltidsjobb som resepsjonist og studentsekretær
• Kurs, manuduksjoner og sosiale aktiviteter
• Wiersholm Summer School
[ #&   "G

]        ^     
beste forretningsadvokater kan du være med på å drive forretningsjussen
fremover
• Wiersholmskolen – ved oppstart får du faglige kurs, innføring i
arbeidsmetodikk og et bredt tilbud av sosiale aktiviteter
• Fadderordning – du får en fadder som bidrar til din faglige utvikling og
sosiale trivsel
• Internasjonal erfaring – du får mulighet til å jobbe med klienter fra hele

    #  
andre land
For mer informasjon følg oss på Facebook, Instagram og LinkedIn. Vi tar imot
søknader til vår traineeordning via CVideo og ser frem til å snakke med deg på
standen vår!
wiersholm.no/karriere
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Jusstudentenes førstevalg

Vi ønsker å bli kjent med deg!
I Wiersholm har vi ﬂere tilbud til deg som student som gjør at
du kan bli bedre kjent med oss. Vårt mål er at du skal få innblikk
i hva vi jobber med, hvordan vi jobber og hvilke interne og eksterne
utviklingsmuligheter våre ansatte har. Les mer om vår traineeordning,
Wiersholm Summer School, Intrapreneur Intern og andre spennende
studenttilbud på wiersholm.no/karriere

wiersholm.no

Wikborg Rein er Norges mest internasjonale forretningsadvokatﬁrma.
Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai og er til
sammen ca. 350 medarbeidere. Vår virksomhet er preget av sterke markedsresultater, komplekse saker og internasjonale klienter. Hos oss får du jobbe med de
beste i bransjen, med støtte fra dyktige ledere som har tid til deg. Wikborg Rein er i
kontinuerlig utvikling og vårt sterke fokus på innovasjon og digitalisering sikrer at vi
alltid er i forkant i måten vi leverer tjenester på.
Vår kultur er inkluderende og sosial.

Hva tilbyr vi
studentene?

VÅRE AKTIVITETER
UNDER ALD 2019

TRAINEEOPPHOLD
Som trainee får du virkelig oppleve hverdagen som advokat i Wikborg
Rein gjennom spennende oppdrag og kanskje muligheten til å være
i retten. Du blir en integrert del av ﬁrmaet den tiden du er hos oss
(4-6 uker), og traineeperioden er en gylden anledning til å vise seg
frem og legge igjen en “søknad” etter studiet. Vi ser etter deg som
har en glødende interesse for faget, ønsker utfordringer og har glimt
i øyet. Vi tar imot søknader fortløpende. I tillegg tilbyr vi SO-trainee,
sjømatstrainee og Digital trainee, sistnevnte i samarbeid med DNB.
INTERNASJONAL TRAINEE
Wikborg Rein, Yara og Innovasjon Norge gjentar suksessen med
internasjonale internship for jusstudenter. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom internasjonalt næringsliv og et av Norges beste juridiske
fagmiljøer. Vi tilbyr 4-6 ukers opphold med internasjonale saker hos
Wikborg Rein, Yara og Innovasjon Norge og minst ett utenlandsopphold.
SKRIVEPLASS
Som jusstudent kan du søke Wikborg Reins stipendordning for å
skrive masteroppgaven hos oss. Du blir en del av vårt faglige og
sosiale miljø, med gode muligheter for faglig veiledning underveis.

OSLO

BERGEN

LONDON

SHANGHAI
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3. februar kl. 10.15
CV- og jobbsøkerkurs ved UiO

3. februar kl. 16.00
Bedriftspresentasjon i våre lokaler.
Lett servering og
mingling etter
presentasjonen.

14. februar
Velkommen til vår
stand på Radisson
Blu Scandinavia
Hotel!

SINGAPORE
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International
Internship Program
Norwegian companies are facing enormous
challenges, but also enormous opportunities. The
same goes for us working within law. The issues
we are facing are transboundary, multidisciplinary
and more complex than before.
In Innovation Norway, Yara International and
Wikborg Rein we are operating in this new reality.
We therefore launched Norway’s first international
internship for law students last year, and are proud
to offer you the opportunity again.
During the program you will work at the
intersection of public sector, international business
and one of Norway’s leading law firms.

We offer you
• 12- month program with 3 internship
periods (September, January and June)
• 4-6 weeks periods with Innovation
Norway, Yara International and
Wikborg Rein
• At least one period working abroad
• Working on international matters
• Mentorship by experienced lawyers

The program is open for students who have started their third year.
Application period 13 January – 17 February
Visit wr.no/karriere to read more and apply!

Grow with us
About Yara

About Yara Legal Department

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

The Yara Legal Department is involved in
Yara’s many and varied global activities, and
our lawyers support the group’s business in
over 60 locations.

Our mission is to responsibly feed the world
and protect the planet. This purpose, together
with the belief that knowledge grows and has
the power to create positive global change,
is what guides and inspires our close to 17,000
employees across the globe every day.

As a large international organization, Yara
offers commercially-minded lawyers broad
and complex professional challenges,
including the opportunity to contribute to
strategically important negotiations and
decision-making processes.

Yara was founded in 1905 to solve an
impending famine in Europe. Today, Yara
provides crop nutrition products, solutions
and knowledge to 20 million farmers
worldwide, who produce enough food to feed
220 million people. We foster an open culture
of diversity and inclusion that promotes
the safety and integrity of our employees,
contractors, business partners, and society
at large.

Supported by the company values of
Ambition, Curiosity, Collaboration and
Accountability – Yara recognizes and
promotes high performance and high ethical
standards among leaders and employees
worldwide.

Grow with us at yara.com/careers

