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Stud.jur. søges til Justitia - Danmarks juridiske tænketank 

Brænder du særligt for retssikkerhed, frihedsrettigheder og menneskerettigheder? Og har du evnen 

til at researche og bidrage til forskellige juridiske og retspolitiske problemstillinger, som kan bane 

vejen for nye analyser? Så har du chancen for at få et enestående studiejob i Danmarks juridiske 

tænketank, Justitia.   

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 er Danmarks 

eneste juridiske tænketank, der alene har fokus på retssikkerhed, frihedsrettigheder og 

menneskerettigheder. 

Gennem analyser af høj faglig kvalitet og fremsættelse af konkrete juridiske løsningsforslag er det 

Justitias formål at påvirke den offentlige og politiske dagsorden med henblik på at fremme en politisk 

kultur, hvor disse værdier nyder den nødvendige respekt. Justitia har formået at få stor 

gennemslagskraft i den offentlige debat samt medvirket til, at der er blevet gennemført konkrete 

retssikkerhedsmæssige forbedringer i Danmark. 

Som student i Justitia kan du forvente:  

• Et spændende og udfordrende studiejob med mulighed for stigende grad af ansvar 

• Mulighed for opbygning af et fagligt værdifuldt netværk 

• En flad organisation med stor mulighed for indflydelse og ansvar 

• Ca. 15 timers arbejdsuge  

Jobbeskrivelse:  

• Tæt samarbejde med Justitias direktør Jacob Mchangama, vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson samt   

Justitias øvrige medarbejdere 

• 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 



Stillingsopslag | Danmarks uafhængige juridiske tænketank  

 STUDENT OG PRAKTIKANT  

     

Justitia Lautrupsgade 13, 3. Sal 2100 København Ø 23926100 info@justitia-int.org 

 2 

• Diverse ad hoc opgaver   

 

Din personlige profil:  

• Du er stud.jur.  

• Du brænder for emner som retssikkerhed, frihedsrettigheder og menneskerettigheder 

• Du har styr på juraen og har gode analytiske og metodiske evner 

• Du har særdeles gode formuleringsevner i skrift og tale både på dansk og engelsk 

• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret med gode relations- og samarbejdsevner 

 

Stillingen som stud.jur kræver, at du er i slutningen af din bachelor.  

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, skal du sende en motiveret ansøgning til Justitia mærket 

JURASTUD til info@justitia-int.org. Derudover forventes CV, foreløbige eksamensresultater og 

tidligere udtalelser mv. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Justitias jurist Sofie Kryger 

på sofie@justitia-int.org eller 23119864. Der afholdes løbende samtaler. 
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