
 

LEJERNES LANDSORGANISATION I AALBORG 
Stud.jur/HA(jur.) søges til medlemsrådgivning 

 
Mangler du et fleksibelt og meget studierelevant frivilligt arbejde? Har du lyst til 
at bruge din faglighed til at hjælpe mennesker der har brug for det - og samtidig 
få noget ekstra til CV'et? 

 

Vi har travlt og søger derfor jura - eller erhvervsjurastuderende med interesse for, og evt. erfaring med boliglejeret 
til juridisk sagsbehandling og rådgivning i sager vedrørende forskellige lejeretlige spørgsmål. 

 
Du har min. påbegyndt 2. år på studiet, og er også gerne nogle år længere henne i studiet, og så har du lyst til at 
bruge dine faglige og menneskelige kompetencer til at hjælpe vores medlemmer med konkret lejeretlig rådgivning 
og sagsbehandling. Du skal have et positivt og socialt sindelag og have øje for samspillet mellem jura og 
menneskers livsvilkår og yderligere forventer vi at du motiveret til at påtage dig de sager, som vores medlemmer 
kommer med. 

 
Hvem er vi? 

 

LLO i Aalborg er en del Lejernes Landsorganisation. 
Vi yder konkret juridisk rådgivning og sagsbehandling for medlemmer, som har spørgsmål og problemer med deres 
lejeforhold. 

 
Arbejdspladsen vil være vores centralt beliggende kontor på Østerport 2, 9000 Aalborg. Vi har stoppesteder for bus 
11, 17, 18, 39, S1 og 27N " uden for vores kontor" også har vi rigtig gode og gratis parkeringsmuligheder lige udenfor 
døren. 

 
Vi tilbyder 

 

Et meget fleksibelt, selvstændigt og yderst studierelevant frivilligt arbejde med faktiske juridiske problemstillinger. 
 

Du vil få selvstændigt ansvar for egne sager fra start til slut og rådgive medlemmer i lejeretlige spørgsmål. Du vil i 
den forbindelse bl.a. skulle stå for korrespondance mellem lejere, udlejere, ejendomsadministratorer, advokater, 
Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Derudover vil du få mulighed for at prøve kræfter med både telefonisk og 
personlig rådgivning. 

 
Du opnår således konkrete og meget brugbare kompetencer både rent fagligt indenfor lejeretten, men også juridisk 
rådgivning og sagsbehandling generelt. Størstedelen af vores tidligere medlemsrådgivere har efter deres tid hos os 
opnået ansættelse hos større advokatfirmaer, politiet, revisionsvirksomheder og konsulentvirksomheder. 

 
Der vil selvfølgelig være mulighed for faglig sparring med både vores jurister og vores mange nuværende frivillige 
medlemsrådgivere i hverdagen, og vi sørger naturligvis for den nødvendige oplæring. Derudover vil du blive inviteret 
til at deltage i relevante lejeretlige kurser og konferencer. 

 
Arbejdstiden 

 

Afklares efter aftale og tilpasses dit studie og eksamensperioder, men vil som udgangspunkt være cirka 6 timer 
ugentligt, primært i dagtimerne. 

 
Det skal understreges at timetallet sagtens kan tilpasses dit studie - eksempelvis er der mulighed for at tage flere 
timer i sommerferien, mens du kan have færre timer i eksamensperioder. 

 
Opstart vil være snarest muligt. 

 
Ansøgningsfrist snarest muligt. 

 

Bemærk at alle ansøgninger behandles løbende, og der indkaldes også til samtaler løbende, så vi ser frem til at 
modtage din ansøgning samt CV snarest muligt. 

 
Kontaktoplysninger 

 

Skriv til os på mailadressen: kom@lloaalborg.dk 


