
Lidt om dig
Du er på kandidatuddannelse (cand.jur.) og du 
er blandt de bedste på din årgang. 

Gode karakter er dog ikke alt. Har du den 
rigtige personlighed, formår at arbejde selv- 
stændig og være nytænkende - og samtidig 
brænder for at lære nyt - så skal du absolut 
ikke holde dig tilbage med at søge.

Hos IDEAH Law House er der højt til loftet og 
mulighed for praktisk erfaring i særklasse, men 
tempoet er højt og du skal derfor kunne indgå 
i et team af jurister, når arbejdet kræver det.

Vi forventer, at du har færdiggjort minimum 2 
kursusfag inden for følgende emner på kandi-
datuddannelsen. 

• Ansættelsesret 
• Køb og salg af fast ejendom 
• Videregående selskabsret 
• Skatteret 
• Forbrugerret 
• Forsikringsret 
• Familie-/ arveret (evt. specifikke dele heraf)
• Immaterialret 
• Lejeret
• Selskabsret (evt. specifikke dele heraf)
• Folkeret
• EU-ret 
• International ret 
• Konkurs, insolvens og/eller inkasso

Om IDEAH Law House
Vi ønsker at udfordre status quo. De tradi-
tionelle tankegange er derfor skiftet ud med 
nytænkning og kreativitet. 

IDEAH Law House tilbyder specialiseret råd-
givning inden for de vigtigste privat- og 
erhvervsjuridiske områder. Vi henvender os til 
en bred kundekreds - fra den almindelige 
borger til den mellemstore virksomhed. Det er 
derfor vigtigt, at vi tilpasser vores rådgivning til 
den specifikke klient. 

Vi sidder sammen på kontoret i Horsens, men 
en del af arbejdet foregår hjemmefra eller på 
farten. Vi værdsætter et godt samarbejde og 
forsøger hele tiden på at forbedre rammerne 
for en innovativ arbejdsplads.

Lær os at kende
Du kan læse mere om IDEAH Law House på 
vort web-site (www.ideahlaw.com) eller via 
vores Facebook-side.

Sådan søger du
Send en personlig ansøgning, hvor du fortæller 
lidt om, hvad du kan tilføre IDEAH Law House 
og selvfølgelig hvorfor vi netop skal ansætte 
dig. Husk at vedlægge dine eksamenspapirer 
samt dit CV (gerne med billede). 

Ansøgningen sender du til: sl@ideahlaw.dk

Der er ikke nogen ansøgningsfrist, da vi 
løbende vil indkalde til samtaler, så tøv ikke 
med at sende din ansøgning så hurtigt som 
muligt.

Har du spørgsmål angående jobbet, skal du 
endelig kontakte Sascha Maria Löwenstein på 
tel. 2096 8111. 

Vi ser frem til at høre fra dig!
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STILLINGSOPSLAG  ◼ ︎	 MARTS 2015

Jobbet
IDEAH Law House søger 2-4 dygtige og engagerede kandidatstuderende, 
der brænder for juraen. 

Du kommer til at arbejde selvstændigt med egne sager inden for et eller 
flere af vore forretningsområder, ligesom du får tilknyttet en supervisor, 
der følger dine opgaver fra sidelinjen og sørger for, at du hele tiden har 
den nødvendige opbakning.

Arbejdet byder på en del kundekontakt og vi forventer derfor, at du har 
en professionel udstråling, kan formulere dig i skrift og tale - og forstår 
at agere i pressede situationer. 

IDEAH Law House søger

 jurister til kontoret i Horsens
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