
 
 
Svensktalende juridisk assistent �l Flyhjælps Retssagsafdeling  
Vi er et succesfuld juridisk-tech start-up, som har oplevet enorm vækst henover de sidste 3 år, og er nu �lstede i 3 lande - 
og med store planer om fortsat ekspansion. Vi har stor fokus på skabe den innova�on, digitalisering og automa�sering af 
vores arbejdsopgaver, for at sikre kunderne oplever en hur�g og professionel håndtering af deres sager.  Hos os får man 
muligheden for at udvikle sig på det personlige og faglige plan, med stort ansvar og kort fra tanke �l handling. Hos 
Flyhjælp tager vi kampen mod de store, for de små!  
 
Som stillingen: 
Som vores nye svensktalende juridiske assistent i retssagsafdelingen vil du have medansvaret for ca. 2.000 ak�ve 
retssager i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, opnå dybdegående indsigt i processuelle forhold ved domstolene, samt 
blive ekspert på flypassagerers re�gheder e�er EC 261/2004, SHY-Passenger og relevante dele af retsplejeloven. 
Overblik og effek�vitet er vig�gt, da du vil råde over en stor portefølje af både rets- og fogedsager, primært i Sverige - 
men også andre Europæiske lande kan blive aktuelt. Du skal løbende vurdere, hvilke skridt der skal tages i den enkelte 
retssag for at vurdere, hvordan retssagen kan vindes hur�gst muligt.  
 
Vi har stor vækst, og derfor et s�gende antal retssager, og retssagsafdelingen vil i frem�den også være en ansvarlig for at 
varetage retssager i mange andre lande, spredt over hele Europa. Selvom dit primære arbejdsområde vil være vores 
svenske sager, så skal du også være inds�llet på lære omkring juridiske processer uden for Norden, samt samarbejde 
med advokater over hele Europa. 
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: 

● Behandlingen af 2.000 retssager og fogedsager. 
● Udarbejdelse af replikker og processkri�er, anmodning om udeblivelses- og erkendelsesdomme, indgåelse af 

udenretlige forlig og indbringelse af sager for fogedre�en, primært i det svenske retssystem. 
● Undersøgelse af processuelle forhold samt EU Forordning 261/2004. 
● Op�mering af arbejdsprocesser. 

 
Vi forventer os, at du: 

● Har en administra�v uddannelse, helst med en juridisk snert, eller en BA/HA.jur, eller er cand.jur på jagt e�er en 
s�lling hvor du kan udvikle din faglige viden. 

● Har en god forståelse for juridisk og/eller stærk lyst �l at udvikle den. 
● Taler og skriver flydende (eller næsten) svensk  (ufravilligt krav) . Dansk og engelsk er en klar fordel. 
● Besidder godt humør og med stort gå-på-mod, der er mo�verende for kolleger i afdelingen. 
● Er proak�v, effek�v, samt iderig �l hvordan �ngene kan gøres smartere, bedre og hur�gere.  

 
Vi tilbyder:  

● Spændende arbejdsopgaver og gode udviklingsmuligheder. 
● Et socialt, engageret, kvalificeret og ungt arbejdsmiljø.  
● Høj indsigt i domstolsprocesser og juraen inden for flypassagerers re�gheder. 
● Løn e�er kvalifika�oner. 
● Frokost- og frugtordning. 

 
Om Flyhjælp: 
Vi er en ung og dynamisk virksomhed i stor vækst, der holder �l på Chris�anshavn, 2 minu�er fra metrosta�onen. 
Flyhjælp beskæ�iger i dag 43 ansa�e, der hjælper med at sikre økonomisk kompensa�on �l forsinkede og ure�ærdigt 
behandlede passagerer. 
 
Om processen: 
Matcher du vores ønsker og bliver udvalgt �l at gå videre, kan du forvente 2 samtaler og case-test relateret �l 
EC261/2004. Vi a�older samtaler løbende, og lukker opslaget når vi har fundet den re�e. 
 
Interesseret i at være en del af Flyhjælp? Så send ansøgning og CV �l HR-medarbejder, Marc Bisgaard på 
mab@flyhjaelp.dk  med emnet ”Svensktalende juridisk assistent �l Flyhjælps Retssagsafdeling”.  
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