Er du én af landets skarpeste nye jurastuderende og brænder du særligt for retssikkerhed og
menneskerettigheder? Så har du chancen for at blive praktikant i Danmarks første
uafhængige juridiske tænketank Justitia.







at få en enestående mulighed for at medvirke til juridisk research og levere udkast til
Justitias analyser.
Mulighed for opbygning af et enestående og værdifuldt netværk
En flad organisation med stor mulighed for indflydelse og ansvar
Fleksibilitet i forhold til antal arbejdstimer mm.
Mulighed for at overgå til betalt studenterstilling

Jobbeskrivelse:







Tæt samarbejde med direktør Jacob Mchangama og øvrige ansatte
Research inden for relevante retsområder
Assistance med udfærdigelse af analyser, debatindlæg mm
Assistance med planlægning og afholdelse af møder og konferencer
Overvågning af ny lovgivning, lovforslag og retspraksis
Diverse ad hoc opgaver

Din personlige profil:






Du er stud.jur. på bachelor-delen
Du brænder for emner som retssikkerhed og menneskerettigheder
Du har styr på juraen og har gode analytiske og metodiske evner
Du har særdeles gode formuleringsevner i skrift og tale - dansk og engelsk
Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og har gode relations- og
samarbejdsevner

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, skal du sende en motiveret ansøgning til
Justitia, mærket ”JURAPRAKTIKANT” på info@justitia-int.org. Derudover forventes CV,
foreløbige eksamensresultater og tidligere udtalelser mv. Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte Jacob Mchangama på ovenstående mail eller tlf.: 24664220. Der
er ingen ansøgningsfrist, stillingen besættes hurtigst muligt. Bemærk at stillingen er
ulønnet.

2100 København  info@justitia-int.org

Som jurapraktikant i JUSTITIA kan du forvente:



Danmark er kendt som en velfungerende demokratisk retsstat, hvor borgerne nyder en høj
grad af frihed og beskyttelse mod overgreb af statsmagten. Alligevel har vi over de seneste
10-15 år oplevet, at balancen mellem myndigheders kontrolmuligheder og beskyttelsen af
borgernes retssikkerhed og respekten for grundlæggende frihedsrettigheder er blevet
forskubbet. Justitia skal således være Danmarks nye juridiske tænketank med fokus på
retssikkerhed og frihedsrettigheder. Justitias formål er gennem analyser af høj faglig kvalitet
og fremsættelse af konkrete juridiske løsningsforslag at påvirke den offentlige og politiske
dagsorden med henblik på at fremme en politisk kultur, hvor disse værdier nyder den
nødvendige respekt. Det er også ambitionen, at Justitia skal føre eller bidrage til førelsen af
principielle retssager på pro bono basis.

JUSTITIA

JURA-praktikant søges til den juridiske tænketank Justitia

Lautrups gade 13, 6. sal

JUSTITIA

