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Mange studerende har et 

ønske om at få relevant 

erhvervserfaring under 

studietiden. De fleste søger 

studiejobs hos advokatkon-

torer, i det offentlige, hos 

banker, forsikringsselska- 

ber eller andre erhvervs- 

virksomheder. Disse er dog 

ikke de eneste muligheder  

for relevant erhvervserfa- 

ring inden for juraen.

 DOMSMAND 

Som spirende jurastuderende med fremtidsdrømme som forsvarsadvo-
kat, dommer, anklager eller blot med interesse for det danske retsvæsen 
er hvervet som domsmand en enestående mulighed. 

Domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper rettens juridiske 
dommere med at dømme i straffesager, hvor den tiltalte nægter sig skyl-
dig, og hvor anklageren kræver fængselsstraf. Som domsmand er man 
med til at afgøre såvel skyldspørgsmålet som straffen.

Man vælges ind gennem den kommune, som man bor i. Som udgangs-
punkt kan alle være domsmænd, således at domsmændene repræsente-
rer hele det danske samfund med forskellige uddannelser, arbejde, alder, 
køn, etnicitet osv. Man må dog ikke fungere som domsmænd, hvis man 
f.eks. er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. 

De fleste sager varer en halv til en hel dag, og man bliver normalt ind-
kaldt 4 gange om året. Hertil får domsmændene et honorar for hver dag, 
de er i retten. 

Som jurastuderende bruger man meget tid på at læse domme og sætte 
sig ind i disse. Situationen er dog anderledes, når du sidder ansigt til an-
sigt med tiltalte, der nu ikke blot figurerer som anonymiseringsbogstaver 
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Har du også brændt for jura 
siden 8 måneders alderen?

Vi er altid på udkig efter dygtige, forretnings- 
orienterede jurister, der kan indgå i en stærk kultur 
på en uformel arbejdsplads med høj faglighed. Så 
vi må lægge os i selen.

Derfor får du spændende sager og stort ansvar fra 
dag 1. Vi tilbyder en af landets bedste uddannel-
ser med et alsidigt talentprogram, der giver store  
muligheder for kompetenceudvikling og talrige 
karriereveje.

Godt 400 medarbejdere gør os til et af landets stør-
ste, private advokathuse med stor erfaring indenfor 
både det offentlige og den private sektor.

På www.kammeradvokaten.dk/karriere kan du se, 
hvad vi kan tilbyde, hvis du deler vores entusiasme 
for jura. 

Du kan også følge os på:
www.facebook.com/KammeradvokatenKarriere.

Så er du forhåbentligt vores nye medarbejder
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sort på hvidt. Det er nemt at distancere sig, når man blot 
læser dommene, men noget helt andet selv at være en del 
af. 

”Det er et virkelig spændende hverv, men det sætter også 
tankerne i gang. Nogle gange er det skæbner, som man ik-
ke helt kan slippe. Samfundet burde have hjulpet den unge 
knægt noget tidligere, gjort noget mere – før det kom så vidt, 
at det blev hverdag at have knive på sig eller begå røveri. Det 
er rigtig ærgerligt, for når han sidder dér foran dig, virker 
han bare som en helt almindelig knægt.” (Julie, bachelorstu-
derende på jura, domsmand). 

 FRIVILLIG I EN RETSHJÆLP 

Mange jurastuderende vælger på et tidspunkt 
i løbet af deres studietid at arbejde frivilligt 
f.eks. i en retshjælp, hvor man i høj grad kan 
få lov til at bruge juraen i praksis. 

Ved en retshjælp ydes der gratis bistand til enhver borger 
inden for mange sagsområder f.eks. lejeforhold, ansæt-
telse, opholdstilladelse, erstatning, separation, skilsmis-
se, forældremyndighed, testamenter osv.

Arbejdet er således meget alsidigt og kendetegnet ved, at 
man får meget ansvar og selvstændighed. Herudover be-
stemmer man ofte selv, hvor meget arbejde man ønsker 
at lægge i retshjælpen.

”Selvom man ofte vil komme til at virke som generalist, er 
der i vidt omfang mulighed for specialisering – så det også 
kan passe med ens løbende specialisering på jurastudiet.” 
(Kaaveh, cand.jur., frivillig i Retshjælpen Rusk).

Ud over at man selv får meget ud af rådgivningen i form af 
personlige og professionelle kompetencer, får man også 
mulighed for at hjælpe andre mennesker, som til tider ik-
ke selv kan overskue deres egen situation. Dette afspejler 
sig i, at klientellet ofte er ressourcesvage borgere, og der-
ved dem som af alle har mest brug for hjælpen. 

”Det er et uvurderligt supplement til jurastudiet. Indlærings-
mæssigt sætter det dele af undervisningen ind i en større og 
mere meningsfuld sammenhæng”. (Kaaveh Piroz, cand.jur., 
frivillig i Retshjælpen Rusk).

På en retshjælp består arbejdsteamet ofte af unge stude-
rende, men man skal ikke frygte, at man bliver efterladt 
alene med en kæmpe sag. 

”Der er et super godt sammenhold blandt de ansatte, og der 
er god mulighed for sparre med hinanden om de forskellige 
sager. Det er ikke sådan, at man sidder med det fulde ansvar 
alene, så derfor kan det virke mere overkommeligt som ny 
jurastuderende. Og med tiden får man selvfølgelig mere an-
svar!”  (Maja, bachelorstuderende på jura, tidligere frivillig  
i Frelsens Hær Nørrebro). 

Herudover er det afgørende, at man samarbejder, spør-
ger om hjælp og sparrer med de andre ansatte for at 
sikre god sagsbehandling og et behageligt arbejdsmiljø. 
Det kan til tider være nogle ubehagelige situationer, som 
klienterne er kommet i, og her er det dejligt, at man ikke 
sidder alene, men at man ofte er to eller tre rådgivere på 
hver sag. 

”Det kan være hårdt at skulle sidde overfor en borger, der 
måske ikke sidder i en særlig fed situation – og muligvis er 
så rørt over situationen, at vedkommende begynder at græ-
de. Her er det igen en fordel, at man kan 
tale med de øvrige ansatte om det.” 
(Maja, bachelorstuderende 
på jura,  tidligere frivillig 
i Frelsens Hær Nørrebro).

 FRIVILLIG I EN NØDHJÆLPS ORGANISATION 

Som alternativ til en retshjælp kan man også hjælpe 
til i en nødhjælpsorganisation. Her er opgaverne lige-
ledes mangfoldige og består primært af rådgivning. Et 
eksempel på arbejdsopgaverne, som man ofte støder 
på i en nødhjælpsorganisation som Dansk Flygtninge-
hjælp, er rådgivning og vejledning til flygtninge omkring 
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LETT Advokatpartnerselskab
lett.dk • lett@lett.dk

LETT er en moderne og innovativ advokatvirksomhed, som beskæftiger mere 
end 300 medarbejdere fordelt på vores kontorer i Aarhus og København. Vi er en 
af Danmarks førende advokatvirksomheder og yder juridisk rådgivning til både 
erhvervslivet og den offentlige sektor.  

Er du nysgerrig efter at lære os bedre at kende, så se mere på lett.dk, Facebook 
eller Instagram. Vi håber, at du får en god studiestart.

Kickstart din karriere  
som stud.jur. hos os
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familiesammenføring og opholdstilladelse i forhold til, 
hvordan og til hvem forskellige skemaer skal udfyldes 
og sendes. 

”Jobbet giver både menneskelig og faglig indsigt. Du er 
med til at gøre en forskel for de mest udsatte mennesker i 
Danmark. Den taknemmelighed, de udståler, når man har 
hjulpet dem skridtet nærmere til, at de kan få deres familie 
til landet, er ubeskrivelig.” (Jesper, ba.jur., tidligere frivillig i 
Dansk Flygtningehjælp).

Det er vigtigt, at man som frivillig er åben over for alle 
borgere – uanset nationalitet, sprog osv. Der er ofte en 
sprogbarriere, hvorfor arbejdet kan kræve stor tålmodig-
hed, da det kan være nødvendigt med en tolk, men samti-
digt lærer man, hvor vigtigt kropssprog og udstråling er. 

”Det er en udfordrende og lærerig proces, hvor man virkelig 
føler, at man gør en forskel for de mennesker, som har det 
allersværest. De har brug for hjælp, og du er ofte et af de 
første mennesker, som de møder på deres vej mod en suc-
cesfuld integration.” (Jesper, ba.jur., tidligere frivillig i Dansk 
Flygtningehjælp).

”Efter min mening burde alle i deres studietid prøve kræfter 
med frivilligt arbejde. Selvfølgelig er det godt for ens CV, 
men man får så meget mere ud af det end bare dét. Det er 
en unik mulighed for at lære forskellige sider af samfundet 
at kende, man møder så mange forskellige mennesker, og 
man hører netop deres historier. Jeg har set, hvorfor inte-
gration af flygtninge er så ekstremt vigtigt i vores samfund, 
og hvor mange af de mennesker, jeg har mødt, der virkelig 
ønsker at lære vores sprog og blive en del af det danske 
samfund. Ved frivilligt arbejde kan man få uvurderlig erfa-
ring og virkelig føle, at man gør en forskel for nogen, der 
har brug for det.” (Helena, ba.jur., tidligere frivillig i Dansk 
Flygtningehjælp).

 INSTRUKTOR PÅ UNIVERSITETET 

En tredje mulighed er at arbejde på et af landets universi-
teter som f.eks. underviser, instruktor eller øvelseslærer.

At være instruktor er noget, der gavner ens CV, men 
derudover er det også utrolig givende både personligt og 
fagligt. Man får lov til at gå i dybden med det fag, som man 
underviser i, samt at forstå faget på en helt ny måde. Her-
udover lærer man ofte meget mere af, selv  
at skulle videreformidle stoffet. 

Vi har spurgt Helena (ba.jur. på Syddansk Universitet), hvor-
dan det er at undervise, mens man selv er studerende:

”Som instruktor i Kriminalret ved Syddansk Universitet 
underviser jeg et hold på ca. 15-20 studerende en gang om 
ugen. Man underviser i 2 timer og bruger ca. 2,5 time på 
forberedelse, men nogle gange også mere, da det er utrolig 
vigtigt at være forberedt til timerne og kunne stoffet, så man 
er klar til at besvare de spørgsmål, som der nu måtte være. 
De studerende forbereder nogle øvelsesopgaver hjemmefra, 
som vi så taler om og gennemgår i timen. Desuden afleverer 
de studerende to afleveringsopgaver per semester, som jeg 
retter og gennemgår med dem.

På Syddansk Universitet er der mange fag, som man kan 
være instruktor i. Der er blandt andet formueret, juridisk me-
tode, forvaltningsret, kriminalret mv. 

Personligt var jeg en smule nervøs i starten for at stå foran 
så mange mennesker og skulle være klar og forberedt til at 
besvare spørgsmål, men det er en rigtig god mulighed for 
at få trænet sine mundtlige præstationer, som man jo skal 
bruge, når man skal til mundtlig eksamen, men også hvis 
man på et tidspunkt skal være advokat og 
procedere i retten. 

Selvom det kræver meget tid og forbere-
delse, så har jeg ikke fortrudt et eneste se-
kund, at jeg søgte jobbet. Hvis muligheden 
er der på det universitet, som man går på, 
kan jeg kun anbefale, at man kaster sig ud i 
det og søger jobbet som underviser i et fag, 
som man synes er interessant eller et fag, 
som man gerne vil fordybe sig i.” 

De mange muligheder

 
  
 
 
 

 
 

ÉN ANSÆTTELSE – MANGE MULIGHEDER 
 
Fuldmægtig 
  
I Justitsministeriet er vi altid på jagt efter dygtige og engagerede jurister.  
 
For at sikre den bedst mulige rekruttering sker nyansættelser til Justits-
ministeriets område centralt.  
 
Justitsministeriet ansætter fuldmægtige ved to årlige ansættelsesrunder 
- normalt opslag i februar og september med løbende opstartsdato.  
 
En ansættelse på Justitsministeriets område giver mulighed for at rokere 
mellem ministeriets institutioner.  
 
Som fuldmægtig hos os har du mulighed for at få omfattende                
procedureerfaring, erfaring med konkret sagsbehandling, internationalt 
samarbejde, lovforberedende arbejde og minister- og Folketings-
betjening.   

 
Student og sommerfuldmægtig  
 
Alle institutioner på Justitsministeriets område anvender studenter-
medhjælpere. 
  
Vi ansætter studenter i faste studenterstillinger af typisk 10-15 timer om 
ugen, og vi ansætter hver sommer en række studerende som sommer-
fuldmægtige på fuld tid i 4-6 uger.  
 
Ledige studenterstillinger opslås løbende efter behov.  
 
Sommerfuldmægtigstillinger opslås normalt i april. 
 
 
Læs mere på hjemmesiden www.jm.dk/karriere og følg os på LinkedIn. 
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