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Justitia søger studerende til politisk og strategisk 

kommunikation 

Vil du være med til at sikre og udvikle Justitias position som Danmarks førende forkæmper 

for retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder? Har du interesse for jura og politik? 

Vil du være med til at forberede og eksekvere kommunikationen i en uafhængig tænketank? 

Interesserer du dig for retspolitik og samfundsdebat? Har du flair for politisk kommunikation, 

interessevaretagelse? Så har du nu muligheden for at blive student i Tænketanken Justitia.  

Du bliver en del af en lille kommunikations- og sekretariatsafteam. Afdelingen står for 

pressehåndtering, SoMe, web, grafik, video, planlægning og eksekvering af arrangementer samt 

research til projekter mv. Alt sammen under paraplyen: formidling af kompliceret juridisk og 

retspolitisk stof samt drift af en tænketank.     

En god kandidat til jobbet:   

Du er i slutningen af en kommunikationsuddannelse og har mod på et udfordrende studiejob med 

mulighed for ansættelse efter endt uddannelse. Arbejdstiden vil ligge på ca. 15-20 timer ugentlig, 

med stor fleksibilitet ift. studie og eksamener.   

Arbejdsopgaver: 

• Pressearbejde 

• Designe og opsætte grafisk materiale  

• Optage og redigere video og billeder 

• Opdatere og udvikle Justitias hjemmeside og sociale medier  

• Skrive udkast til nyhedsbreve, pressemeddelelser osv. 

• Bistår i fundraising med research, afrapportering og grafisk udarbejdelse af materiale 

• Andet administrativt arbejde og diverse ad hoc-opgaver 

 

Kvalifikationer (ikke alle er påkrævede): 

• Du læser en relevant længerevarende uddannelse med fokus på samfundsvidenskab, 

kommunikation, journalistik, politik eller lignende 

• Du interesserer dig for og følger med i den aktuelle samfundsdebat 

• Du har en flydende pen både på dansk og engelsk og er god til korrekturlæsning 

• Du har erfaring med sociale medier som twitter, Facebook og LinkedIn 

• Du har teknisk snilde 

• Du har kendskab til WordPress og kan begå dig i ’Adobe-pakken’ 

• Du har kendskab til video- og billedredigering 

• Du er målrettet og har skarpt fokus på at overholde deadlines 
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Om Justitia 

Justitia er Danmarks eneste uafhængige juridiske tænketank, der via juridiske analyser og 

redegørelser, aktiv deltagelse i den offentlige debat mv. arbejder på at styrke respekten for 

retssikkerhed, retsstatslige principper 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 debat med henblik på at fremme en politisk kultur, hvor 

disse værdier nyder den nødvendige respekt.  

Justitia tilbyder:  

• Et innovativt arbejdsmiljø med pionerånd.  

• Et stærkt fagligt miljø med mulighed for netværksskabelse til andre eksperter, politikere mm. 

• En spændende hverdag, der kombinerer jura, politik og kommunikation. 

• Et arbejdsmiljø, hvor selvstændighed og egen indflydelse på jobbets indhold er i højsædet. 

• En flad struktur, uformel omgangstone samt dygtige og dedikerede kollegaer. 

• Fleksible arbejdstider.  

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

info@justitia-int.org (Skriv ”KOM-STUD” i emnefeltet), vedlagt CV, eksamensresultater og tidligere 

udtalelser mv. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Søren Staghøj på telefon 25 

48 59 12 eller mail soren@justitia-int.org.  

Ansøgningsfrist søndag d. 22. januar 2023. 

mailto:info@justitia-int.org

