Jurister til rådgivning af privatpersoner
Ansvarsbevidste, selvstændige og engagerede jurister søges til interessante udfordringer indenfor nyt
forretningsområde.
HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskab i Skandinavien, som tilbyder juridisk rådgivning inkl.
retshjælpsdækning til privatpersoner i deres privatliv solgt som forsikring. Vi hjælper vores kunder hele
vejen i retten, hvis der er behov for dette.
HELP Forsikring ekspanderer på det danske marked med flere nye gruppeordninger og rekrutterer derfor
lige nu dygtige, energiske medarbejdere, der har motivationen til at styrke vores team i Danmark. Vi
udvider vores organisation til at kunne håndtere vores vækststrategi indenfor juridisk rådgivning til
danskerne i deres privatliv og har brug for stærke personligheder med drive, rette indstilling og godt humør
til at styrke vores juridiske afdeling.

Stillingsprofil
Du ønsker at arbejde med juridiske problemstillinger indenfor særligt netkrænkelse og identitetstyveri,
men andre retsområder, der relaterer sig til privatpersoner, fx familie- og arveret vil også komme på tale.
Det er derfor vigtigt, at du har en interesse for det privatretlige område, og at du er komfortabel med at
yde rådgivning indenfor dette område. Stillingen involverer primært rådgivning til privatpersoner, som har
et aktuelt retshjælpsbehov, og du følger sagen i retten på vegne af kunden, hvis det er nødvendigt.
Du bliver også en vigtig person i forhold til juridiske problemstillinger internt, når vi fx udvikler nye
produkter og forsikringsvilkår til danskerne, hvor dine juridiske fagkundskaber også vil komme i spil. Jobbet
indebærer tæt dialog og sparring med kollegaer i Norge og Sverige, hvor sparring og erfaringsudveksling vil
være med til at gøre dig til en succes i jobbet. Ligeledes vil du bidrage som inhouse jurist/fagekspert overfor
nye samarbejdspartnere, når vi indgår nye gruppeordninger indenfor forskellige områder af privatretten.
Du vil have stor medindflydelse på dit arbejde, og det indebærer, at du er indstillet på at virkeliggøre vores
vision: at gøre juridiske tjenester tilgængelig for alle. For den rette person venter der interessante
karrieremuligheder, og du bliver en nøglemedarbejder for os.

Kvalifikationer
Du arbejder formentlig i dag som jurist i en offentlig stilling eller som advokatfuldmægtig. Erfaring er en
fordel, men ikke et krav og hvis du er nyuddannet cand.jur. hører vi også meget gerne fra dig. Det vigtigste
er, at du som person har rette indstilling til jobbet i et utraditionelt forsikringsselskab, hvor struktur,
dynamik og kundefokus er det absolut vigtigste for, at du får succes hos os. Erfaring fra frivilligt arbejde
hvor du har bevist, at du er struktureret og kan håndtere kunder med forskellige behov, vil være en stor
fordel men ikke et krav.
Som person er du udadvendt, positiv, besidder et stort energiniveau og kan arbejde selvstændigt. Du har
gode kommunikationsevner og formår at få en kompliceret problemstilling ned i øjenhøjde. En del af
arbejdet består i at tale med folk i telefonen samt kommunikere pr. e-mail, og du skal derfor være tydelig
og samtidig beslutningsdygtig.

Hos os kan vi tilbyde
•
•
•
•

Et udadvendt job i et forsikringsselskab, der er markedsleder indenfor privat retshjælp.
Udfordringer i et ungt, dynamisk og fagligt stærkt skandinavisk miljø med 180 jurister og advokater,
hvor du vil blive en central person i et mindre team i Danmark.
Selvstændige ansvarsområder indenfor kort tid.
Løn der modsvarer kvalifikationer og stillingens krav.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Country Manager, Kristian Nordbye på 26 85 73 01. Har
jobbet fanget din interesse, og er du klar til at søge stillingen, bedes du fremsende en motiveret ansøgning,
hvor du også vedlægger dit CV og eksamensbevis via knappen ”søg jobbet online”.
Vi imødeser din ansøgning og CV snarest, dog senest d. 15. marts 2021.
Vi holder løbende samtaler, så skynd dig at sende din ansøgning. Tiltrædelse snarest muligt.

Om HELP Forsikring
Selskabet er en del af det familieejede tyske forsikringsselskab, ARAG, som er en af verdens største
udbydere af retshjælpsforsikringer med 4.300 ansatte fordelt på kontorer i 19 lande og har en samlet årlig
præmievolume på ca. DKK 13,5 mia.
HELP Forsikring har i dag 228 ansatte i Norge, Sverige og Danmark og er et solidt selskab i kraftig vækst
med nogle stærke værdier og et værdifuldt samfundsansvar. Det juridiske fagmiljø består af 180 jurister og
advokater i Norge, Sverige og Danmark, og HELP er således det største skandinaviske fagmiljø indenfor
privatretten. I Danmark er vi en lille organisation men er i kraftig vækst. Vi er et ungt forsikringsselskab med
15 år på bagen, men vi formår at holde en virksomhedskultur præget af entrepreneurship og stor
medarbejderinvolvering i vores forretningsudvikling og er certificeret som a Great Place To Work i
Skandinavien.

