
 

 

 

 

Vi har brug for frivillige stud.jurer. til sagsbehandling i leje- og boligret i 
området fra Horsens til Sønderborg.  

Har du lyst til at få konkret erfaring med sagsbehandling af lejeret og boligret? Vil du gerne bruge 
dine juridiske kompetencer til at hjælpe lejere? 

Om LLO Horsens  

I Lejernes LO Horsens har vi meget travlt. Vi søger derfor frivillige stud.jur. til vores kontor, som dækker et 
område fra Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding, Aabenraa og Sønderborg.  
På kontoret i Horsens tilbyder vi et udfordrende studiejob med faktiske juridiske problemstillinger og 
indgående indføring i sagsbehandling og leje- og boligret. 
På kontoret behandler og rådgiver vi fra mandag til fredag medlemmers sager. Vi yder konkret rådgivning 
og juridisk bistand for medlemmer, som har problemer med deres lejeforhold. Her arbejder erfarne 
sagsbehandlere og en række frivillige, som passer telefonen og vores arkiv. Endelig har vi kontakt til jurist 
fra vores Forbund i København.   
 
Om stillingen 
Vi søger stud.jurer. som har interesse og viden om det leje- og boligretslige område. Du skal have gåpåmod 
til at servicere indkommende lejere og kunne give dem lejeretslig rådgivning.  
Det er yderligere vigtigt for os, at alle på vort kontor har et positivt og socialt sindelag og har øje for 
samspillet mellem jura og menneskers livsvilkår. 
Du vil få ansvar for egne sager fra start til slut og rådgive vores medlemmer, som kommer til kontoret med 
lejeretslige spørgsmål. Derudover vil du skulle stå for sagskorrespondance mellem lejere, udlejere, 
advokater, fogedretten og diverse klagenævn. Der kan senere blive tale om udredningsopgaver og oplæg i 
forhold til f.eks. afdelingens medlemmer, beboermøder o.l.  
Vi tilbyder desuden, at du kan deltagelse i kurser og konferencer om lejeretsforhold, lejeret og 
sagsbehandling. Du vil derudover gå herfra med en anbefaling, som afspejler din indsats. 
 
Arbejdstiden  
Kan afklares efter aftale, men er på maks. 8 timer ugentligt. Du vil primært være på kontoret i Horsens på 
Hulvej 21, og du skal kunne dække over en vagtplan som på forhånd kan aftales.  
Der er tale om ulønnet arbejde. LLO Horsens vil kunne dækker transportudgifter m.m., så du ikke får 
udgifter i forbindelse med arbejdet i Horsens. Hvis du vil vide mere om stillingen og organisationen, kan du 
læse mere på www.llo.dk, eller du kan kontakte os på vores telefon nr. 75 62 66 00. 
 
Ansøgning 
Er du interesseret – så send en ansøgning til info@llo-horsens.dk med CV samt kopi af relevante 
eksamenspapirer og skriv i emnefeltet på mailen ”Stud. jur. til LLO Horsens”. 



Ansøgningsfristen er 20.september 2017. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter. Vi har travlt i 
afdelingen, så tiltrædelse vil blive hurtigst muligt efter ansættelsessamtale. 

Vi glæder os rigt meget til, at høre fra dig!  
  


