Retshjælpere søges til Erhvervsjuridisk Retshjælp
Erhvervsjuridisk Retshjælp åbnede i september 2018 dørene op i Retten på Frederiksberg. Her yder vi gratis juridisk
rådgivning inden for erhvervsretten til iværksættere og mindre erhvervsdrivende virksomheder. Foreningen består på
nuværende tidspunkt af i alt 15 frivillige fra Cand.merc.(jur.) studiet på Copenhagen Business School.
Da retshjælpen er i positiv fremdrift, og et generationsskifte er nært forestående, søger vi nu 6-7 nye retshjælpere, som
skal være med til at sikre, at retshjælpen indeholder de nødvendige kvalifikationer, til at hjælpe iværksættere og mindre
erhvervsdrivende med deres juridiske og forretningsmæssige udfordringer.
Hvad kan vi tilbyde?
Som retshjælper i Erhvervsjuridisk Retshjælp bliver du en del af et frivilligt team, der brænder for at gøre en forskel for
erhvervslivet igennem vores juridiske rådgivning og vi forventer, at du har den samme indstilling. Du vil komme i berøring
med et bredt spænd af juridiske udfordringer, hvor du får rig mulighed for at omsætte teori til praksis, gennem rådgivning
over mail, telefon og fysiske møder. Ud over rådgivning af vores klienter vil du ligeledes få ad.hoc. opgaver, der bidrager til
løbende at udvikle og forbedre retshjælpen. På vores åbningsdage vil du blive tilknyttet nogle faste opgaver, som du har
ansvaret for. Desuden tilbyder vi løbende interne juridiske kurser inden for relevante emner. Du vil gennem din praktiske
erfaring med erhvervsjuridisk rådgivning, formidling og teamwork opbygge stærke kompetencer, der vil styrke din profil
som kommende erhvervsjurist.
Retshjælpen har åbent hver tirsdag i tidsrummet fra kl. 16.00 - 19.45. Jobbet er frivilligt og ulønnet. Der holdes lukket i
eksamensperioder, og du vil få mulighed for at afholde en månedlig fridag.
Dine opgaver vil, i samarbejde med de øvrige retshjælpere blandt andet indbefatte:
• Udføre erhvervsjuridisk rådgivning for klienter på mail, telefon og ved fysiske møder
• Udfærdige forskellige former for skabeloner og standardskrivelser til brug internt eller publicering på hjemmeside
• Ad.hoc. opgaver i forbindelse med videreudviklingen af Erhvervsjuridisk Retshjælp
• Holde oplæg i forbindelse med samarbejdsaftaler
• Aktiv deltagelse i markedsføring og branding strategi af Erhvervsjuridisk Retshjælp
Vi forventer følgende af dig
For at komme i betragtning til jobbet som retshjælper i Erhvervsjuridisk Retshjælp er det en forudsætning, at du starter på
cand.merc.(jur.) studiet på CBS efter sommerferien, samt at du er medlem af Foreningen af ErhvervsJurister (FEJ). Du skal
ligeledes kunne se dig selv være en del af foreningen ind til afslutningen af cand.merc.(jur.) studiet.
Vigtigst af alt er du positiv og god til at samarbejde. Du er i stand til at videreformidle juridiske problemstillinger, så
rådgivningen er i øjenhøjde og skaber overblik, men samtidig er af høj kvalitet. Du skal have gå-på-mod og se en værdi i, at
kunne gøre en forskel for landets iværksættere og erhvervsdrivende virksomheder. Vi lægger stor vægt på, at denne
motivation skinner igennem i din ansøgning.
Hvis det lyder som noget for dig, så send os din motiverede ansøgning, CV og karakterudskrift til frivillig@ejrh.dk.
Angiv: “Ansøgning som retshjælper” i emnefeltet. Vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøgningsfrist er d. 26. juni 2019 med start 3. september 2019. Har du yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen
til at kontakte William Vegenfeldt på wve@ejrh.dk.
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