
	
Stud.jur. �l Flyhjælps Lawsuit Department 
 
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!  
	
Om stillingen: 
Som Junior Legal Adviser i Flyhjælps Lawsuit Department vil du være i dialog med landets gladeste kunder, blive 
ekspert på flypassagerers re�gheder (EU-forordning 261/2004) samt opnå dybdegående indsigt i domstolsprocesser 
i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Flyhjælps retssagsafdelingen varetager for øjeblikket ca. 2.000 retssager. 
Overblik og effek�vitet er vig�gt, da du vil råde over en stor portefølje af retssager, som du vil være medansvarlig for 
at behandle. Du skal løbende vurdere, hvilke skridt der skal tages i den enkelte sag for at vinde retssagen hur�gst 
muligt, �l glæde for vores forsinkede kunder. 
 
Dine arbejdsopgaver vil primært være: 

● Forberedelse af stævninger, og svar herpå, �l flyselskaberne. 
● Indsamling og analyse af oplysninger �l stævninger. 
● Korrespondance med advokater og Byre�en. 
● Skri�lig og telefonisk juridisk rådgivning og service. 

 
Du vil blive grundigt oplært i EC 261/2004, SHY-Passenger og relevante dele af Retsplejeloven af kollegaer, der er 
cand.jur. og jurastuderende.  
 
Din profil: 
Du er i gang med din BA.jur. og interesseret i at få erfaring med juridisk sagsbehandling indenfor 
forbrugerbesky�ende lovgivning, primært EC 261/2004. Du arbejder med høj kvalitet, og er ivrig e�er at være en del 
af en ung virksomhed med vokseværk, hvor du kan og vil få masser af ansvar. 
 
Vi forventer, at du:  

● Er i gang med din BA.jur eller HA.jur, med et par år �lbage på studiet. 
● Har mod på både de ru�neprægede og mere specielle opgaver, hvor din viden bliver udfordret. 
● Er analy�sk stærk, detaljeorienteret og proak�v i dit arbejde. 
● Kan forstå og formidle dansk og engelsk på et højt niveau (og muligvis svensk). 
● Har et godt humør, er udadvendt og parat �l at påtage dig ansvar. 

 
Vi tilbyder:  

● Et socialt, engageret, kvalificeret og ungt arbejdsmiljø.  
● Stor indflydelse på, og ansvar for, egne arbejdsopgaver og frem�dig karriere. 
● Høj indsigt i domstolsprocesser og juraen inden for flypassagerers re�gheder. 
● Løn e�er kvalifika�oner, inkl. frokost- og frugtordning. 

 
Om Flyhjælp: 
Flyhjælp er en ung start-up virksomhed i vækst, som der er placeret centralt på Chris�anshavn. Vi er i øjeblikket 41 
medarbejdere, som der er opdelt i 6 forskellige afdelinger. Vores mangfoldige team skaber rammerne for et 
inspirerende og lærerigt miljø, der �lsammen har det fælles formål at bringe smilet �lbage �l de forsinkede 
passagerer.  
 
Om processen: 
Matcher du vores profilønsker og bliver udvalgt �l at gå videre, kan du forvente 2 samtaler og en casetest. 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 din ansøgning, dit CV og karakterblad �l HR-medarbejder, Marc 
Bisgaard på  mab@flyhjaelp.dk  med emnet “Jurastuderende �l Flyhjælp”.  
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