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Typer af udstationeringsordninger:
En udstationeringsordning af advokatfuldmægtige og skattekonsulenter kan tilpasses det enkelte advokatfirma og 
revisions- og rådgivningsvirksomhed. Justitia har tidligere haft følgende ordninger:

Udstationeringsordning

3-6 måneders udstationering af advokatfuldmægtig.

Ved en 3-4 måneders ordning arbejder den udstationerede medarbejder fuld tid hos Justitia. 

Ved en 4-6 måneders ordning arbejder den udstationerede min. 3 dage ugentligt hos Justitia.

Løn, pension og øvrige udgifter afholdes af advokatvirksomheden. 

Justitia stiller computer og arbejdsplads til rådighed.

Et uddannelsesforløb med de rammerne for udstationeringsforløbet, arbejdsopgaver mm. 
aftales mellem Justitia, advokat-, revisions- eller rådgivningsvirksomhed virksomheden 
og den medarbejderen forud for udstationeringen. 

  
Hvad siger tidligere udstationerede?
Min udstationering i Justitia har styrket mine 
juridiske analytiske evner og givet mig mulig-
heden for at prøve kræfter med, hvordan man 
formidler kompliceret juridisk stof, så det får 
effekt både i offentligheden og blandt beslut-
ningstagere. Det har 
styrket de juridiske 
evner, jeg kom med 
fra advokatbran-
chen, og noget jeg 
derfor tager med mig 
videre”

  Hvad opnår virksomhed og medarbejder 
med en udstationering i Justitia?

Udvikling af kompetencer til at identificere og klarlægge juridi-
ske problemstillinger i henhold til samfundsforhold inden for 
Justitias områder.  

Udvikle evnen til at kommunikere svære juridiske problemstil-
linger på en måde, der gør juraen anvendelig for offentlighe-
den, beslutningstagere og almindeligt samfundsinteresserede 
borgere. 
Styrkede kompetencer til selvstændigt at udarbejde juridiske 
analyser af retssikkerhedsmæssige problemstillinger og opbyg-
ning af stærke analytiske evner. 
Opnå indblik i, hvordan juridiske analyser kan være med til at 
sætte den offentlige og politiske dagsorden og skabe forandrin-
ger, hvor retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder 
tillægges større værdi. 

Opnå indsigt i og bidrage til udviklingen og formuleringen af 
lovforslag, beslutningsforslag mv. 

Moustafa Mahmoud Moustafa, 
Gorrissen Federspiel

Medarbejderens kompetencer:

Stærke faglige juridiske kompetencer og gerne med interesse 
inden for offentlig ret/persondata/menneskerettigheder.

Arbejder selvstændigt og kan drive en proces fremad.

Gode skriftlige formidlingsevner.

Trives med at have mange bolde i luften.

Er udadvendt og engageret.

Min udstationering 
hos Justitia har givet 
mig solide analytiske 
kundskaber, hvor fo-
kus har været rettet 
mod beslutningstagere 
og den offentlige de-
bat. Jeg har arbejdet 

med retssikkerhed for den almindelige bor-
ger og den mindre erhvervsdrivende, særligt 
indenfor skatteområdet og den lige adgang til 
domstolene. Justitias udstationeringsordning 
har givet mig et element i min advokatud-
dannelse, som jeg ikke ville kunne opnå på et 
advokatkontor, men som jeg med garanti kan 
bruge i min fremtidige karriere.”
Esben Cordes,
Kromann Reumert


