
Faglig stærk og selvstændig jurist søges til den juridiske tænketank Justitia.  
 
Er du idérig, har styr på juraen og interesserer dig for samfundsdebatten og for at styrke 
borgernes retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder? Så har du en enestående 
mulighed for at blive en af drivkræfterne bag Justitia.    
 
Justitia søger en selvstændig og initiativrig jurist med interesse for og kendskab til områder 
som offentlig ret, forvaltningsret og menneskerettigheder samt med sans for samspillet 
mellem retssikkerhed og politik, til i samarbejde med en advokat/seniorjurist at varetage 
et af Justitias nye indsatsområder med fokus på effektiv domsstolsprøvelse og udsatte 
borgeres retssikkerhed, samt bistå Justitias direktør med områder såsom ytringsfrihed, 
terrorlovgivning og menneskerettigheder. 
   
Justitia er Danmarks eneste uafhængige juridiske tænketank, der via analyser og aktiv 
deltagelse i den offentlige debat arbejder på at styrke respekten for borgernes 
retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder. Med afsæt i den højeste juridiske 
faglighed og fremsættelse af konkrete juridiske løsningsforslag er Justitias formål således 
at påvirke den offentlige og politiske dagsorden med henblik på at fremme en politisk 
kultur, hvor disse værdier nyder den nødvendige respekt.  
 
Som et særskilt indsatsområde fokuserer Justitia på at sikre borgere en effektiv 
domsstolsprøvelse og styrke retssikkerheden for udsatte grupper i samfundet. Vi søger 
derfor en jurist, som kan bistå Justitias øvrige ansatte på området i varetagelsen og 
udviklingen af disse områder. Herudover vil du som jurist skulle bistå direktør Jacob 
Mchangama i analysearbejdet på andre af Justitias indsatsområder, som bl.a. omfatter 
emner som ytringsfrihed, privatlivets fred mm.  
 
Som jurist i Justitia forventes:  
Som jurist skal du kunne identificere relevante problemstillinger på områderne, forestå 
den nødvendige research og skrive analyserne/undersøgelserne på baggrund heraf. Du 
skal kunne lide at fordybe dig juridisk og arbejde selvstændigt i længere perioder med 
større analyser og emner samtidig med, at du skal have gode formidlingsevner, så du kan 
omsætte kompliceret juridisk stof i analyser og debatindlæg, der kan indgå i den offentlige 
debat.  
 
Du skal derfor: 

• Besidde stærke faglige juridiske kompetencer inden for relevante områder som 
bl.a. offentlig ret, forvaltningsret, folkeret mv.  

• Kunne arbejde selvstændigt med identificeringen af relevante problemstillinger, 
idéudvikling og udarbejdelse af analyser og større redegørelser på området. 

• Kunne fordybe dig i juridisk tungt stof og juridiske problemstillinger samtidig med, 
at du skal kunne omsætte juridisk kompliceret stof, så det kan forstås og anvendes 
i den offentlige debat og af beslutningstagere.  

• Have (og/eller kunne opbygge) et bredt netværk til relevante aktører på området – 
herunder andre juridiske eksperter, akademikere, embedsmænd, politikere mm.  

• Kunne lide selvstændigt at drive en arbejdsproces fremad.  
 
Vi forestiller os, at du har afsluttet din kandidatgrad og har relevant arbejdserfaring fra 
f.eks. et advokatkontor, interesseorganisation eller fra forvaltningen.  
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Stillingen referer til den administrerende direktør og i fornødent omfang til sekretariats- og 
kommunikationschefen, men indebærer stor selvstændig indflydelse for udpegningen af relevante 
arbejdsområder. Du vil ca. skulle beskæftige dig 50 % af din tid med områderne inden for effektiv 
domstolsprøvelse og socialt udsattes retssikkerhed, mens du i den resterende tid vil skulle bistå på de 
øvrige af Justitias indsatsområder.  
 
Justitia tilbyder  

• Et innovativt arbejdsmiljø med pionerånd.  
• Et stærkt fagligt miljø med mulighed for netværksskabelse til andre eksperter, politiker mm på 

området. 
• En spændende hverdag der kombinerer jura, politik og kommunikation 
• Et arbejdsmiljø hvor selvstændighed og egen indflydelse på jobbets indhold er i højsædet og et 

must 
• En uformel omgangstone og dygtige og dedikerede kollegaer 
• Fleksible arbejdstider.  

 
 
Såfremt ovenstående har vakt din interesse, skal du sende en motiveret ansøgning til Justitia, info@justitia-
int.org, vedlagt CV, eksamensresultater og tidligere udtalelser mv. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte direktør Jacob Mchangama på telefon 24 66 42 20. Ansøgningsfrist er torsdag den 1. 
december 2016 kl. 12.  
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